
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,305 27,31 27,22 0,05 -1,07

USA USD 25,735 25,97 25,52 -0,25 20,58
V. Británie GBP 38,514 38,72 38,30 -0,71 11,17
Švýcarsko CHF 25,679 25,68 25,52 0,27 12,47

Turecko TRY 9,931 9,87 9,98 0,87 2,53
Polsko PLN 6,601 6,62 6,58 0,06 0,40

Maďarsko 100HUF 8,994 9,00 8,94 0,25 2,61
Chorvatsko HRK 3,571 3,56 3,59 -0,14 -1,35

Rumunsko RON 6,155 6,17 6,12 0,21 -1,33
Rusko 100RUB 42,524 42,56 41,66 2,38 -24,50

Ukrajina UAH 1,191 1,19 1,21 -1,14 -27,40
EUR/USD 1,062 1,07 1,05 0,73 -18,07
JPY/USD 120,950 121,67 120,67 -0,40 12,70

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,17 0,24 0,33 0,40 0,50

6M změna 0,01pb 0,01pb -0,03pb -0,02pb -0,01pb -0,02pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,14

HU 1,34 2,09 2,10 2,06 2,05 2,01
6M změna 0,06pb 0,05pb 0,00pb -0,05pb -0,11pb -0,24pb 

PL 1,62 1,61 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -1,01pb -0,96pb -0,90pb -0,83pb -0,82pb -0,78pb 

EUR -0,06 -0,04 -0,01 0,03 0,10 0,22

6M změna -0,04pb -0,03pb -0,02pb -0,06pb -0,09pb -0,13pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,65 0,71 0,80 0,88 1,14

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,26 0,30 0,38 0,48 0,55 1,03
6M změna 6,28 15,71 11,94 7,48 9,87 -11,67 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,44 0,46 0,47 0,60 0,59 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 3,00 3,36 3,60 3,08 3,49 CZ 0,27 0,45 0,57 0,68 0,80 1,11

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,97 2,18 2,43 2,69 3,03 3,16
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,65 1,85 2,04 2,15 2,29 2,47

EUR 0,11 0,13 0,27 0,42 0,62 0,84

Úrokové swapy, prodej v %, změny v procentních bodech (pb)

FRA je dohodou o budoucí úrokové sazbě vždy ve struktuře odxdo. Např. 6x9 
znamená za šest měsíců na tři měsíce. Kotované sazby jsou fixní, protistrana platí 
sazbu na trhu, respektive rozdíl mezi trhem a fixní sazbou. Kurzy jsou k času 
uzávěrky Okénka trhu. 

Úrokové swapy jsou smlouvou o výměně úrokových plateb, za předem stanovené fixní platby a 
za platbu vyplývající z aktuálních podmínek na trhu. 6M je změna za 6 měsíců v procentních 
bodech (pb(. Kurzy jsou k času uzávěrky Okénka trhu.

Chci znát týdenní prognózu a analýzu pro CZK Chci znát měsíční makroekonomickou prognózu pro ČR
Chci znát nejnovější ekonomické komentáře Chci si přečíst čtvrtletní Strategii CZ

Jedná se o dnešní fixing úvěrových sazeb Pribor, Bubor, Wibor, Euribor a Libor. Dále pak o 
nákupní sazbu Pribid. 6M je změna za 6 měsíců v procentních bodech (pb).Sazby FRA,  prodej v %
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Účetní kurzy české koruny a klíčové parity

Hodnota "dnes" je fixing ČNB. Max. a min. odráží extrémy za posledních 24 hodin. %1D je 
denní % změna, %6M je % změna za 6 měsíců.  U UAH/CZK, EUR/USD a JPY/USD jsou 
aktuální hodnoty k času uzávěrky Okénka trhu.

Peněžní trh, fixing v %, změny v procentních bodech (pb)

Burzovní trhy, Praha, Frankfurt, Tokio, N.Y., Moskva

Maloobchod v USA se v únoru překvapivě propadl o 0,6 
% meziměsíčně (trh čekal +0,3 %, RBI -0,1 %). Bez automobilů a 
vlivu poklesu cen ropy je meziměsíční pokles maloobchodu 0,2 %. 
Významnou roli v propadu hrál i fakt, že únor byl historicky 
nejstudenější měsíc na severo-východu a středo-západu Ameriky. 

Průmyslová produkce v Eurozóně v lednu meziměsíčně 
zpomalila o 0,1 %, zatímco v porovnání se stejným měsícem 
minulého roku zrychlila o 1,2 %. Meziměsíční zpomalení evropské 
produkce pod očekávání trhu však nemusíme brát jako velké 
zklamání - pozitivní efekt slabého eura a zlepšujícího se sentimentu 
by se časem měl odrazit i v číslech. 

Německá (finální) inflace za únor rostla meziměsíčně o 0,9 % a 
meziročně o 0,1 %.

ECB navýšila likviditní pomoc pro řecké banky o 600 
miliónů EUR na 69,4 miliardy eur dle interních zdrojů Bloombergu. 

Tento-měsíční pád eura zastavila hranice EUR/USD 
1,050, od které se dnes svižně odrazil a vrací se k EUR/USD 
1,065. Zatím nejsou žádné konkrétní informace, které by vysvětlily 
tuto reakci. Spekulace však směrují k zasedání Fedu příští týden a 
jeho potencionální možnosti zvýšit úrokové sazby poprvé od 
prosince 2008.

Česká koruna se dopoledne držela u EUR/CZK 27,26. Zítra bude 
zveřejněna i řada dat pro Českou republiku. U průmyslové 
produkce čekáme v lednu meziroční nárůst o 2,2 % 
(medián trhu je 2,5 %). Náš odhad pro maloobchodní prodej 
v lednu činí 3 %, zatímco trh je o něco optimističtější. Obě čísla jsou 
negativně ovlivněna chybějícím jedním pracovním dnem. Navíc po 
silných přírůstcích v předchozích měsících lze očekávat mírné 
utlumení růstu.

Nečekané překvapení dnes připravila i ropa Brent, která 
zdražila o necelé 2 dolary k 58 USD/barel. Brent-WTI 
spread se tak znovu prohloubil k 9 dolarům oproti včerejšímu 8,1 
USD/barel (viz.graf).  Za pohyb ve spreadu mezi Brentem a WTI 
můžou být podle spekulací trhu změny v objemu objednávek u 

nějvětších odběratelů Brentu. 
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