
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,900 28,00 27,84 -0,16 1,53

USA USD 24,013 24,18 23,94 -0,38 17,45
V. Británie GBP 36,492 36,63 36,33 0,16 5,07
Švýcarsko CHF 28,056 28,22 27,79 0,37 24,05
Turecko TRY 10,282 10,19 10,38 -0,15 5,34
Polsko PLN 6,489 6,52 6,46 -0,02 -2,19

Maďarsko 100HUF 8,842 8,89 8,80 -0,20 -0,87
Chorvatsko HRK 3,625 3,60 3,64 -0,03 0,69
Rumunsko RON 6,197 6,22 6,15 -0,02 -0,83

Rusko 100RUB 37,286 37,43 36,52 1,58 -35,92
Ukrajina UAH 1,544 1,53 1,55 0,05 -10,54

EUR/USD 1,156 1,16 1,15 -0,44 -13,94
JPY/USD 117,720 118,33 117,43 -0,18 15,62

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,17 0,25 0,33 0,41 0,51

6M změna 0,01pb 0,01pb -0,02pb -0,02pb -0,01pb -0,01pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,15
HU 1,77 2,10 2,10 2,10 2,12 2,13

6M změna -0,64pb 0,00pb 0,00pb -0,03pb -0,07pb -0,11pb 
PL 1,98 2,04 2,04 2,02 2,01 2,00

6M změna -0,62pb -0,56pb -0,56pb -0,65pb -0,68pb -0,73pb 
EUR -0,07 -0,06 0,00 0,06 0,14 0,28

6M změna -0,11pb -0,10pb -0,10pb -0,15pb -0,17pb -0,21pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,54 0,63 0,68 0,76 0,82 1,05

1D změna 1,47 0,58 0,97 0,28 0,22 4,23 USD 0,25 0,27 0,40 0,50 0,60 0,86
6M změna 0,45 7,42 3,99 12,10 3,50 -34,59 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,31 0,30 0,33 0,38 0,34 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,01 1,91 1,91 2,02 1,90 CZ 0,28 0,35 0,42 0,56 0,83 1,13
PL 1,68 1,50 1,48 1,68 1,53 HUThe record could not be found 2,03 2,22 2,47 2,82 2,95

EUR 0,03 0,02 0,02 0,13 0,11 0,26 PL 1,72 1,71 1,78 1,90 2,06 2,29
EUR 0,14 0,18 0,34 0,53 0,79 1,09

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

Evropská centrální banka na dnešním zasedání překročila 
Rubikon a rozhodla o spuštění kvantitativního uvolňování.  
Současný plán hovoří o nákupu aktiv ve výši 60 mld EUR 
až do září 2016. Od března 2015 začne ECB nakupovat vládní 
dluhopisy hodnocené investičním stupněm. Včerejší průsaky informací 
hovořily o 50 mld. EUR měsíčních nákupů. Z tohoto pohledu jde o 
pozitivní překvapení a euro reaguje prozatím mírným oslabením proti 
dolaru.
Nákupy dluhopisů se budou dít dle poměrů kapitálu členských 
centrálních bank na kapitálu ECB. Dle Maria Draghiho přijatá opatření 
podpoří inflační očekávání. 

Česká koruna vůči euru na rozhodnutí zatím nereaguje, ostatní měny 
v regionu vůči euru mírně posilují.

Trh bude nyní vstřebávat rozhodnutí ECB. Detaily ve chvíli 
tvorby těchto řádků nebyly známé a v detailech se může 
skrývat stále něco podstatného. Na "bazuku" to 
nevypadá, ale prozatím se zdá, že ECB alespoň 
nezklamala, což je velmi důležitý psychologický faktor.

Finanční trh současně nyní zaujme pozice před víkendovými volbami 
v Řecku. V průzkumech vede populistická Syriza, takže je vysoká 
pravděpodobnost těžkých jednání. 

Aby toho nebylo málo, příští týden bude zasedat americká 
centrální banka. S klesající ceny ropy klesají odhady inflace a 
diskutovány jsou prognózy budoucího růstu. Trh započítal od začátku 
roku snižující se pravděpodobnost růstu sazeb Fedu. Slova z Fedu tak 
budou ostře sledovanou událostí, ačkoliv se na příští týden žádná 
konkrétní akce nečeká.

Včera zveřejněný počet nově započatých staveb domů v USA za 
prosinec vykázal meziměsíční růst o 4,4 %, čekalo se jen 1,2 % m/m. 
Předchozí měsíc byl ale revidován dolů na -4,5 %, počet stavebních 
povolení klesl 1,9 % m/m, čekal se růst o 0,8 %

Průmyslové objednávky v Itálii v listopadu klesly o 1,1 % m/m, když se 
čekal růst o 0,4 %. 

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,14:52
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