
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,580 27,62 27,38 -0,14 -0,92

USA USD 24,254 24,27 24,05 0,26 15,60
V. Británie GBP 37,411 37,42 37,05 0,72 7,56
Švýcarsko CHF 25,761 25,95 25,53 -0,83 12,00

Turecko TRY 9,871 9,81 9,91 -0,18 2,71
Polsko PLN 6,580 6,59 6,53 -0,24 -1,04

Maďarsko 100HUF 8,963 8,97 8,90 -0,06 0,95
Chorvatsko HRK 3,570 3,55 3,59 -0,14 -2,16

Rumunsko RON 6,195 6,20 6,14 -0,26 -1,84
Rusko 100RUB 39,076 39,48 38,34 1,08 -32,53

Ukrajina UAH 0,891 0,90 0,93 -3,47 -42,89
EUR/USD 1,137 1,14 1,14 -0,37 -14,15
JPY/USD 119,170 119,41 118,87 -0,04 14,67

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,17 0,25 0,33 0,40 0,51

6M změna 0,01pb 0,01pb -0,02pb -0,02pb -0,02pb -0,01pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,15

HU 1,30 2,08 2,10 2,10 2,10 2,10
6M změna 0,05pb -0,01pb 0,00pb -0,04pb -0,09pb -0,15pb 

PL 2,14 2,03 1,97 1,92 1,91 1,90
6M změna -0,49pb -0,57pb -0,63pb -0,72pb -0,74pb -0,78pb 

EUR -0,04 -0,03 0,00 0,05 0,13 0,26

6M změna -0,05pb -0,08pb -0,08pb -0,14pb -0,16pb -0,21pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,63 0,70 0,76 0,88 1,17

1D změna 0,38 0,45 0,68 1,18 0,16 3,84 USD 0,25 0,31 0,40 0,50 0,60 1,01
6M změna 2,54 17,19 11,73 17,12 6,15 -26,28 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,34 0,36 0,43 0,47 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,95 1,87 1,87 1,98 1,88 CZ 0,35 0,53 0,64 0,73 0,92 1,17

PL 1,59 1,51 1,51 1,59 1,52 HU 1,97 2,03 2,25 2,52 2,88 3,01
EUR 0,06 0,05 0,07 0,14 0,14 0,27 PL 1,62 1,74 1,86 1,99 2,16 2,37

EUR 0,15 0,20 0,31 0,50 0,75 1,01

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

Americkými trhy dnes hýbaly nově zveřejněná data cen průmyslových 
výrobců, průmyslové produkce a stavebnictví. Meziměsíční index 
cen průmyslových výrobců se v lednu nečekaně propadl o 
0,8%, což je dvakrát víc, než se odhadovalo. Meziročně došlo 
ke stagnaci. Netrpělivě očekáváná průmyslová produkce bude 
zveřejněna až v odpoledních hodinách. Avšak už teď se odhaduje, že 
v lednu došlo k mírnému oživení produkce, a sice k jejímu 
meziměsíčnímu nárůstu o 0,3% (po poklesu o 0,1% v prosinci). Sektor 
stavebnictví si v lednu pohoršil víc, než se očekávalo. Předešlá data 
však byla výrazně revidována směrem nahoru. Bylo postaveno 1065 
tisíc nových domů, což je o 5 tisíc míň, než se očekávalo. 

Dnes ve večerních hodinách bude zveřejněn také záznam ze zasedání 
Fedu.

Jednání mezi investory a Řeckem se znova obnovily. 
Tsiprasova vláda plánuje dnes podat žádost o „překlenovací úvěr“, 
který by měl Řecku zabezpečit finance na 4 až 6 měsíců. Tímhle 
strategickým krokem si Řecko zabezpečí finanční prostředky po dobu 
vyjednávání nové evropské finanční pomoci (jelikož ta současná 240 
mld. eurová pomoc vyprší koncem tohoto měsíce). Je však sporné, jestli 
evropští investoři vůbec přistoupí na řecký návrh.

Ukrajinský prezident Porošenko dnes ráno potvrdil stažení 
ukrajinských vojsk z východního města Debalcevo. Rubl na 
tuto významnou událost zareagoval posílením na 61,5 vůči USD.

Míra nezaměstnanosti (přesněji její 3-měsíční průměr) ve Velké 
Británii pokračovala v prosinci ve svém poklesu a s 5,7procenty 
dosáhla svého historického minima od srpna 2008. Britský trh 
práce se tak začíná znova probouzet k životu. Bank of England 
reagovala na tuhle optimistickou zprávu prohlášením, že by britská 
inflace mohla začít prudce růst již od 2016.

Ropa Brent zlevněla o zhruba jeden dolar na 60,76 USD za barel. 

Kurz EUR/CZK v 15h  náhle posílil k 27,45 za euro. Můžeme jen 
spekulovat nad příčinou. Ukrajina? 

Kurz EUR/USD posílil na 1,137 oproti včerejšímu 1,141. 

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,15:10
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