
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,465 27,48 27,39 0,05 -0,47

USA USD 24,683 24,70 24,52 0,44 15,83
V. Británie GBP 37,836 37,87 37,67 0,28 8,96
Švýcarsko CHF 25,676 25,68 25,49 0,43 12,25

Turecko TRY 9,703 9,66 9,74 0,02 -1,30
Polsko PLN 6,582 6,59 6,56 -0,30 0,00

Maďarsko 100HUF 8,963 8,97 8,90 -0,39 2,04
Chorvatsko HRK 3,583 3,58 3,60 0,11 -0,97

Rumunsko RON 6,164 6,17 6,14 0,06 -1,64
Rusko 100RUB 40,014 40,05 39,45 1,40 -30,61

Ukrajina UAH 0,977 1,00 1,01 -2,68 -41,83
EUR/USD 1,113 1,12 1,11 -0,38 -14,04
JPY/USD 119,560 119,82 119,45 -0,13 13,78

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,24 0,33 0,40 0,50

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,03pb -0,02pb -0,01pb -0,02pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,14

HU 1,78 2,10 2,10 2,10 2,08 2,06
6M změna 0,61pb 0,03pb 0,00pb -0,02pb -0,10pb -0,18pb 

PL 1,99 1,93 1,86 1,81 1,79 1,79
6M změna -0,62pb -0,64pb -0,70pb -0,72pb -0,74pb -0,73pb 

EUR -0,06 -0,04 -0,01 0,04 0,11 0,23

6M změna -0,06pb -0,03pb -0,03pb -0,07pb -0,09pb -0,15pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,56 0,65 0,70 0,82 0,93 1,18

1D změna -0,19 0,29 0,51 -0,59 -0,47 -0,38 USD 0,28 0,31 0,38 0,48 0,63 0,98
6M změna 1,83 16,07 8,91 19,37 6,22 -27,34 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,32 0,31 0,39 0,40 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,81 1,74 1,76 1,84 1,76 CZ 0,33 0,50 0,62 0,74 0,90 1,18

PL 1,54 1,50 1,50 1,54 1,51 HU 1,97 1,93 2,09 2,32 2,68 2,81
EUR 0,02 0,01 0,02 0,10 0,10 0,22 PL 1,57 1,69 1,82 1,91 2,06 2,24

EUR 0,13 0,14 0,29 0,46 0,71 0,98

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

Dnes v poledne se kurz  EUR/USD přiblížil k hranici 1,110 
EUR/USD.  Pokud by posilování dolaru přelomilo tuto hranici, dostalo by 
se tak na nejsilnější hodnotu od září 2003. 

Dnes směřovala veškerá pozornost regionu na zasedání polské 
centrální banky, která oznámila snížení úrokových sazeb na 
1,5% ze předešlých 2%. RBI odhadovala podle základního scénáře 
snížení sazeb o 25bp na 1,75%, ale připouštěla, že ke snížení o 50 bp 
může snadno dojít. Finanční trh tímto snížením významně zaskočen nebyl, 
zlotý oslabil již od pátku z 4,14 EUR/PLN k dnešnímu 4,17 EUR/PLN a po 
dnešní m snížení sazeb oslabil zanedbatelně.

Také ECB zítra zveřejní své hlavní úrokové sazby. Jejich změna se 
všeobecně nečeká.  Důležitější bude představení detailů programu 
kvantitativního uvolňování (QE), na které je doposud nahlíženo se 
značným optimismem. Vedle toho by ECB také měla zveřejnit odhady na 
růst HDP a inflace pro rok 2017, což by mohlo poskytnout velmi hrubý 
náčrt délky trvání evropského QE programu.

Dnes zveřejněný PMI index za únor ve výrobě 51b i v službách 53,7b 
potvrzují, že průmysl v Eurozóně je na cestě expanze. Souhrnný 
PMI index se sice dostal na 8-měsíční maximum 53,3b, ale pořád to bylo o 
0,2b pod únorovými odhady. 

Únorová změna zaměstnanosti (ADP index) v USA byla  212 tis. míst., což 
je to jen málo pod odhadem 219 tis. Odpoledne bude zveřejněn také ISM 
index služeb. Podobně jako u mírného poklesu výrobního ISM, se očekává 
v službách nepatrný sestup na 56,5b. z lednových 56,7b. Zajímavá bude i 
zítřejší hodnota továrních objednávek. Odhaduje se první nárůst od 
července 2014 (0,2%). 

Indická centrální nečekaně snížila hlavní reposazbu na 7,5 % 
z předchozích 7,75 % v rámci své politiky cílování inflace. Snížení indické 
sazby se ale původně odhadovalo až na příští týden.

Ropa Brent se dnes drží těsně u 60 USD/barel.

Koruna se dnes pohybovala v pásmu EUR/CZK 27,39 - 27,48. 

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:30
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