
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,610 27,65 27,54 -0,07 0,66

USA USD 22,474 22,51 22,31 1,26 11,32
V. Británie GBP 35,100 35,13 34,77 0,76 2,04
Švýcarsko CHF 22,911 22,98 22,78 -0,42 1,64

Turecko TRY 9,684 9,56 9,72 2,76 2,80  
Polsko PLN 6,508 6,55 6,48 -0,49 -1,29

Maďarsko 100HUF 8,773 8,82 8,73 -0,09 -2,22
Chorvatsko HRK 3,601 3,60 3,62 -0,03 -0,55

Rumunsko RON 6,175 6,18 6,15 0,02 -1,06
Rusko 100RUB 36,582 38,54 34,96 8,68 -37,71

Ukrajina UAH 1,440 1,43 1,44 0,51 -15,46
EUR/USD 1,227 1,24 1,23 -0,54 -9,74
JPY/USD 119,230 119,24 118,23 0,50 16,82

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,16 0,25 0,34 0,41 0,51

6M změna 0,01pb -0,01pb -0,02pb -0,01pb -0,01pb -0,02pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,15
HU 1,25 2,06 2,10 2,10 2,14 2,16

6M změna -0,53pb -0,31pb -0,30pb -0,33pb -0,30pb -0,35pb 
PL 2,12 2,08 2,08 2,06 2,05 2,04

6M změna -0,50pb -0,52pb -0,52pb -0,62pb -0,65pb -0,70pb 
EUR -0,03 -0,02 0,03 0,08 0,18 0,33

6M změna -0,05pb -0,08pb -0,08pb -0,13pb -0,13pb -0,16pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,58 0,65 0,75 0,85 1,08

1D změna 0,71 2,20 2,60 2,32 1,69 7,26 USD 0,20 0,29 0,41 0,23 0,52 0,80
6M změna -8,26 -2,33 -5,18 12,12 2,42 -43,30 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,32 0,32 0,32 0,40 0,40 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,10 2,06 2,08 2,15 2,08 CZ 0,32 0,47 0,57 0,69 0,91 1,22

PL 1,83 1,68 1,68 1,84 1,70 HUThe record could not be found 2,30 2,58 2,89 3,29 3,43
EUR 0,10 0,09 0,39 0,19 0,18 0,38 PL 1,84 1,90 2,03 2,14 2,29 2,51

EUR 0,19 0,26 0,42 0,59 0,90 1,23

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

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

Koruna se dnes obchodovala s velkým rozptylem okolo EUR/CZK 
27,60. Dolar pokračoval v posilování ze včerejška (po zasedání 
Fedu), když z otevírací hodnoty EUR/USD 1,234 se dostal až na 
EUR/USD 1,227.

Cena ropy dnes po řadě dní poklesu vzrostla na téměř 63 
USD/barel z otevírací hodnoty 60,2 USD/barel.

Fed po včerejším zasedání vypustil z projevu frázi o ponechání 
úrokových sazeb na nízkých úrovních po „uváženíhodnou dobu.“ 
Na místo toho uvedl, že se zvyšováním sazeb budou trpěliví. To 
podle slov guvernérky Jellen znamená, že na následujících dvou 
zasedáních sazby nezvýší, tj. nejbližší zvýšení sazeb může přijít 
v dubnu. RBI si myslí, že za současné situace je největší 
pravděpodobnost, že první zvýšení sazeb přijde 
v červnu. Protože Fed jen velmi obezřetně hodnotí zlepšení na 
trhu práce, tak ani dubnový termín se nejeví příliš realisticky. Vyšší 
pravděpodobnost prvního zvýšení zazeb je proto v červnu. Co se 
týče poklesu ceny ropy, hodnotí Fed dopad na americkou 
ekonomiku pozitivně (benefity převažují nad negativama). Proti 
rozhodnutí hlasovali 3 členové z toho 2 jestřábi.

Švýcarská centrální banka (SNB) dnes nečekaně 
zavedla negativní depozitní sazbu -0,25 % na depozita na 
viděnou, které ukládají soukromé banky u centrální banky. 
Rozhodnutí SNB se dává do souvislosti s krizí ruského rublu, 
v důsledku které řada investorů začala kupovat bezpečné 
švýcarské franky. SNB se kvůli zvýšenému zájmu o švýcarský frank 
pravděpodobně bála, že by mohl být ohrožen minimální limit 
EUR/CHF 1,20, proto nejspíš přistoupila k dnešnímu kroku.

Index německé podnikatelské důvěry Ifo v prosinci 
vzrostl na 105,5 b. z 104,7 v listopadu. To bylo prakticky 
v souladu s očekáváním trhů. Nárůst indexu byl tažen subindexem 
očekávání, který vzrostl na 101,1 b. z 99,7 b. (větší růst, než se 
čekalo) a je tedy nyní v pásmu expanze. Index současných 
podmínek stagnoval na 110,0 b. Ifo index tak podobně jako index 
nákupních manažerů ukazuje na mírné zlepšení situace německé 
ekonomiky a na mírné zlepšení výhledu.

Václav Franče, 234 401 729, research@rb.cz,15:10
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