
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,520 27,56 27,49 -0,05 0,24

USA USD 21,378 21,43 21,33 0,60 7,31
V. Británie GBP 34,908 35,00 34,74 0,61 6,23
Švýcarsko CHF 22,767 22,83 22,68 0,06 1,03
Turecko TRY 9,574 9,57 9,68 -0,46 7,59  
Polsko PLN 6,563 6,58 6,55 -0,15 0,34

Maďarsko 100HUF 8,813 8,84 8,75 0,36 0,32
Chorvatsko HRK 3,608 3,61 3,63 -0,08 0,70
Rumunsko RON 6,241 6,25 6,21 0,19 1,94

Rusko 100RUB 55,592 55,82 55,38 0,41 1,28
Ukrajina UAH 1,662 1,67 1,68 -0,60 -12,23

EUR/USD 1,288 1,29 1,28 0,15 -6,58
JPY/USD 108,780 108,96 108,29 0,38 6,41

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,27 0,35 0,41 0,52

6M změna 0,00pb -0,01pb 0,00pb -0,02pb -0,04pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16
HU 1,20 2,02 2,09 2,09 2,15 2,21

6M změna -0,92pb -0,68pb -0,61pb -0,66pb -0,70pb -0,74pb 
PL 2,62 2,56 2,51 2,44 2,43 2,41

6M změna 0,03pb -0,04pb -0,10pb -0,27pb -0,31pb -0,38pb 
EUR 0,01 -0,02 0,01 0,08 0,19 0,35

6M změna -0,16pb -0,23pb -0,23pb -0,23pb -0,23pb -0,25pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,57 0,70 0,76 0,91 1,25

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,22 0,25 0,28 0,37 0,42 0,66
6M změna 6,28 15,71 11,94 7,48 9,87 -11,67 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,44 0,46 0,47 0,60 0,59 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 3,00 3,36 3,60 3,08 3,49 CZ 0,35 0,51 0,68 0,92 1,28 1,73
PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 2,48 2,63 3,01 3,42 3,92 4,07

EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 2,04 2,18 2,43 2,67 2,96 3,20
EUR 0,20 0,29 0,55 0,86 1,28 1,74

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

Banky dnes projevily překvapivě nízký zájem o 
dlouhodobou likviditu ECB. V první aukci programu cílených 
dodávek dlouhodobé likvidity (TLTRO) celkově poptaly jen 82,6 mld. 
EUR, což bylo pod všemi odhady. Odhady na trhu fluktuovaly mezi 
100 až 300 mld. EUR, přičemž RBI odhadovala rozpětí 100 až 130 
mld. EUR. Výsledek musí být pro ECB zklamání. Tržní reakce byla ale 
překvapivě prakticky nulová. Otázka je, co za tak slabou poptávkou 
stojí. Spekuluje se, že by slabá poptávka mohla být způsobena tím, že 
ECB ještě nedokončila revizi bankovních aktiv, a tak banky prozatím 
váhají s poptávkou po likviditě. V další aukci v prosinci by se tedy 
mohla poptávka zvednout. Každopádně bude pro ECB obtížné 
dosáhnout svého cíle zvýšení bilance na 3 biliony EUR z dnešních 2 
bln. EUR. O to více by tedy mohla ECB uvolnit měnovou politiku 
prostřednictvím přímého nákupu aktiv.

FED včera podle všeobecného očekávání zredukoval 
objem kvantitativního uvolňování o 10 mld. USD na 15 
mld. USD. Na dalším zasedání v říjnu by měl být program 
kompletně zrušen. Co je důležitější - sazby by podle FEDu měly 
zůstat na současné takřka nulové úrovni ještě "dlouho 
poté" až bude kvantitativní uvolňování ukončeno. Takže, 
zdá se, žádná změna. Dolar v reakci posílil pod EUR/USD 1,29. Na 
druhou stranu členové Komise pro operace na volném trhu nově 
očekávají na konci roku 2015 v průměru hlavní sazbu FEDu 1,375 % 
oproti 1,125 % na červnovém zasedání, tj. většina členů očekává na 
konci roku 1,50 % (3 zvýšení sazeb o 25 bodů). Pokud by FED zvýšil 
poprvé sazby v červnu 2015 a pak na každém dalším zasedání, pak 
by to přesně stihl, ale pravděpodobnější je začátek růstu sazeb již v 
Q1. RBI stále očekává, že FED poprvé zvedne sazby již v Q1 2015.

Dnes probíhá referendum o nezávislosti Skotska. Volební 
místnosti se zavřou až v 11 hodin večer, takže výsledky by mohly být 
známé zítra dopoledne. S jistotou lze říct jen, že výsledky budou 
těsné. Průzkumy veřejného mínění těsně před referendem ukazovaly 
na mírnou převahu odpůrců samostatnosti, ale může to dopadnout 
jakkoliv. Pokud by se Skotové skutečně vyslovili pro samostatnost, 
libra by pravděpodobně prudce oslabila. Oslabilo by možná i euro, 
jelikož by výsledek referenda mohl podpořit separatistické tendence v 
některých regionech EU (Katalánsko, Baskitsko atd.).
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