
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,695 27,73 27,66 0,07 0,86

USA USD 21,877 21,94 21,84 0,14 10,19
V. Británie GBP 35,115 35,19 35,01 0,29 5,22
Švýcarsko CHF 22,963 22,99 22,90 0,12 1,96
Turecko TRY 9,775 9,76 9,82 0,01 5,14
Polsko PLN 6,557 6,57 6,53 0,23 0,35

Maďarsko 100HUF 8,973 8,99 8,95 -0,32 1,16
Chorvatsko HRK 3,609 3,61 3,63 0,03 0,06
Rumunsko RON 6,262 6,27 6,24 0,10 1,49

Rusko 100RUB 52,100 52,54 52,02 -0,87 -5,44
Ukrajina UAH 1,686 1,69 1,70 -0,40 -2,68

EUR/USD 1,266 1,27 1,26 0,13 -8,47
JPY/USD 107,950 108,31 107,84 -0,28 5,68

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,27 0,35 0,41 0,51

6M změna 0,00pb -0,01pb 0,00pb -0,02pb -0,03pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16
HU 1,69 2,10 2,10 2,10 2,15 2,20

6M změna -0,82pb -0,50pb -0,50pb -0,55pb -0,58pb -0,63pb 
PL 2,12 2,08 2,03 1,98 1,97 1,96

6M změna -0,48pb -0,52pb -0,59pb -0,74pb -0,77pb -0,83pb 
EUR 0,01 0,00 0,01 0,09 0,19 0,34

6M změna -0,32pb -0,24pb -0,26pb -0,26pb -0,26pb -0,28pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,53 0,55 0,61 0,88 1,05

1D změna 0,31 -0,60 -0,55 1,01 1,32 -0,67 USD 0,22 0,23 0,26 0,32 0,49 0,70
6M změna -4,36 -4,35 -3,80 5,98 1,93 -8,07 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,31 0,33 0,33 0,40 0,39 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,14 2,15 2,17 2,18 2,19 CZ 0,34 0,48 0,64 0,84 1,16 1,58
PL 1,61 1,59 1,60 1,63 1,60 HU 2,16 2,37 2,70 3,07 3,49 3,62

EUR 0,12 0,11 0,11 0,22 0,22 0,42 PL 1,67 1,82 2,01 2,22 2,48 2,73
EUR 0,22 0,29 0,47 0,72 1,11 1,53

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

OO

Česká koruna se dnes drží poblíž EUR/CZK 27,70. 
Dolar se dnes bez větších změn nachází poblíž EUR/USD  1,265. 

Akciové trhy dnes pokračovaly v mírném růstu, v čemž je 
podporuje prozatím stále slušně vyznívající sezóna zveřejňování 
firemních výsledků a také makroekonomická data, přičemž nejvíce 
zapůsobilo včerejší zveřejnění indexů nákupních manažerů, které 
ukázalo, že by to s eurozónou nemuselo být až tak zlé.

Data zveřejněná včera odpoledne pokračovala v pozitivním duchu, 
jaký nastolilo zveřejnění PMI indexů nákupních manažerů. 
Spotřebitelská důvěra v eurozóně se v říjnu zlepšila na -11,0 bodů 
z předchozích -11,4 b., čekal se pokles na -12,0 b.  Index 
předstihových indikátorů v USA se v říjnu zlepšil o 0,8 %, čekalo o 
desetinku méně. Trochu zklamal pokles PMI indexu nákupních 
manažerů na 56,2 bodu, když se čekalo 57,0 b.

Dnešní světový kalendář je relativně prázdný - za pozornost bude 
stát statistika o prodeji domů v USA. Nicméně pozornost trhů 
směřuje na nedělní zveřejnění výsledků zkoumání 
kvality bankovních aktiv v eurozóně (odhady potřeb 
nového kapitálu pro banky jsou opravdu široké - od 0 do 760 mld 
EUR).

Ceny ropy se mírně zvýšily (Brent na 86 USD/barel) po včerejší 
zprávě o snížených dodávkách ze Saudské Arábie (největší 
producent OPEC). 

Dnes zveřejněná data v ČR potěšila nárůstem 
spotřebitelské důvěry na nejvyšší hodnotu od dubna 
2008. Podnikatelská důvěra se snížila jen nepatrně a její trend 
zůstal vzestupný. Využití kapacit se zvýšilo na nejvyšší úroveň od 
října 2008 - tedy těsně před začátkem krize.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz, 14:28
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