
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,730 27,73 27,66 0,04 1,08

USA USD 22,797 22,84 22,70 0,30 13,40
V. Británie GBP 35,419 35,42 35,27 0,19 2,83
Švýcarsko CHF 23,048 23,06 22,98 0,00 2,05
Turecko TRY 9,713 9,71 9,88 -0,75 3,03
Polsko PLN 6,434 6,45 6,40 -0,19 -2,75

Maďarsko 100HUF 8,804 8,80 8,76 -0,06 -0,08
Chorvatsko HRK 3,620 3,61 3,63 0,06 0,11
Rumunsko RON 6,183 6,19 6,17 -0,21 -1,10

Rusko 100RUB 39,956 41,54 38,21 -1,73 -31,98
Ukrajina UAH 1,460 1,46 1,46 -0,07 -14,69

EUR/USD 1,216 1,22 1,21 0,07 -10,66
JPY/USD 119,420 120,69 119,16 -1,02 16,87

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 -0,01pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,15
HU 1,24 2,09 2,10 2,10 2,14 2,17

6M změna -0,72pb -0,21pb -0,20pb -0,24pb -0,21pb -0,26pb 
PL 2,09 2,07 2,08 2,06 2,05 2,04

6M změna -0,55pb -0,53pb -0,53pb -0,62pb -0,64pb -0,70pb 
EUR -0,06 0,03 0,02 0,08 0,17 0,33

6M změna -0,09pb -0,06pb -0,08pb -0,13pb -0,13pb -0,16pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,58 0,65 0,75 0,88 1,10

1D změna 0,14 -1,22 -1,28 -1,57 -0,09 -2,83 USD 0,25 0,13 0,40 0,50 0,60 0,84
6M změna -5,00 -2,23 -4,42 13,70 5,68 -44,45 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,32 0,32 0,31 0,40 0,40 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,08 2,04 2,06 2,13 2,06 CZ 0,32 0,45 0,56 0,68 0,89 1,21
PL 1,81 1,63 1,62 1,82 1,63 HUThe record could not be found 2,26 2,54 2,85 3,25 3,39

EUR 0,10 0,08 0,11 0,19 0,19 0,36 PL 1,79 1,84 1,96 2,09 2,25 2,48
EUR 0,18 0,23 0,36 0,54 0,83 1,17

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 %

30.12.2014

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 trhy korigují část své reakce na politický vývoj v Řecku -
předčasné volby způsobené nezvolením vládního kandidáta na post 
prezidenta ani ve třetím kole. Kromě akcií klesaly včera i řecké 
dluhopisy. Naopak se zvýšily prémie na evropské periférii (Španělsko, 
Irsko, Portugalsko, Itálie). Výnosy německého 10letého dluhu klesly na 
nové historické minimum pod 0,55 % p.a. Dnes už rizikové prémie zemí 
evropské periférie mírně klesly. Naši kolegové z Vídně předpokládají, 
že v předčasných volbách na přelomu ledna a února 2015 zvítězí 
radikální levicová strana SYRIZA. Pravděpodobně ale nezíská většinu v 
parlamentu a bude muset hledat koaličního partnera z řad současných 
členů vládní koalice. To zredukuje radikálnost současné rétoriky a 
hlavně skutků SYRIZY. SYRIZA už přestala volat po opuštění eurozóny, 
ale chce přehodnotit dosavadní dohody s mezinárodními věřiteli. To 
však Německo, hlavní věřitel, odmítá. Nicméně jednání na téma úprav 
splátkového "kalendáře" a vyžadovaných reforem lze bezesporu 
očekávat. To bude produkovat zvýšenou nejistotu na finančním trhu na 
počárku roku 2015. Proto je nutné počítat s dalším přechodným 
rozšířením propasti mezi výnosy dluhopisů v eurozóně. Nákupy 
dluhopisů Evropskou centrální bankou, které mohou přijít už v 1Q 2015, 
půjdou případně proti tomuto trendu. Rozšiřování tzv. spreadů by mělo 
být proto jen dočasné. 
Dnešní data z Evropy ukazují, že pokles úvěrů podnikům v eurozóně 
(EA) zpomaluje. Růst v celé EA je sice ještě daleko, ale v Lucembursku, 
Rakousku, na Slovensku, Maltě a konec konců i trochu v Německu se 
čerpání úvěrů opatrně zvyšuje. Další zprávou je nečekané zlepšení 
důvěry podnikatelů v Itálii v prosinci - za ním stojí ale skokové zlepšení 
důvěry mezi maloobchodníky, které může v příštím měsíci opět 
poklesnout.
USD po včerejších malých ziscích, které posunuly současnou úroveň 
dolaru ještě blíž maximům z léta 2012, dnes dolar trochu oslabuje. CZK 
se pohybuje v blízkosti včerejších úrovní. 
Z návštěvnosti nákupních středisek a obchodů to vypadá, že česká 
ekonomika na konci roku 2014 konečně překonala ekonomický 
vrchol z roku 2008. I včerejší údaje o důvěře domácností a částečně i 
firem ve vlastní ekonomiku zavdávají důvod tomu věřit. Česká 
ekonomika roste tempem něco málo přes 2 % (ve stálých cenách). 
Geopolitická rizika a slabá důvěra v ekonomiku eurozóny nicméně 
přibržďuje náš export. Zvyšují se i zásoby v ekonomice. Růst se proto i 
v roce 2015 bude pohybovat mezi 2-3% meziročně. Hlavním rizikem 
pro náš scénář je výraznější ochabnutí růstu v Německu a dalších 
klíčových zemí Evropy a zavedení plošných ekonomických sankcí proti 
Rusku včetně uzavření plynových kohoutků z Ruska. Nízká cena ropy na 
růst české ekonomiky nemá měřitelný dopad.
Helena Horská, 234 401 413, research@rb.cz,14:30

Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“). Tento dokument
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investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB a RBI
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s oddělením Compliance RB nebo RBI. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. Investiční doporučení vytvářená týmem
Ekonomický výzkum a jeho pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou tedy službou
investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl by jim být
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