
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,250 27,32 27,22 -0,18 -1,71

USA USD 25,093 25,25 24,97 0,78 17,00
V. Británie GBP 37,916 37,97 37,70 0,29 9,58
Švýcarsko CHF 25,488 25,60 25,38 -0,13 11,00

Turecko TRY 9,620 9,54 9,69 -0,41 -1,07
Polsko PLN 6,617 6,62 6,59 -0,20 0,33

Maďarsko 100HUF 8,928 8,96 8,88 -0,66 1,78
Chorvatsko HRK 3,571 3,57 3,61 -0,33 -1,87

Rumunsko RON 6,134 6,15 6,11 -0,24 -2,12
Rusko 100RUB 41,236 41,72 40,94 -1,45 -28,28

Ukrajina UAH 1,103 1,12 1,14 -2,66 -33,56
EUR/USD 1,086 1,09 1,08 0,13 -15,94
JPY/USD 120,940 121,12 120,58 0,09 13,22

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,17 0,25 0,33 0,40 0,50

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

HU 1,53 2,09 2,10 2,08 2,06 2,02
6M změna 0,33pb 0,04pb 0,00pb -0,03pb -0,11pb -0,23pb 

PL 1,63 1,62 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,99pb -0,95pb -0,91pb -0,85pb -0,84pb -0,81pb 

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

6M změna -0,04pb -0,02pb -0,02pb -0,05pb -0,09pb -0,14pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,53 0,70 0,82 0,88 1,16

1D změna -0,79 0,04 -0,30 -0,95 0,31 -0,98 USD 0,20 0,20 0,22 0,28 0,66 1,01
6M změna 3,16 19,13 11,18 19,01 4,94 -27,09 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,33 0,33 0,30 0,40 0,39 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,89 1,87 1,91 1,94 1,90 CZ 0,31 0,48 0,64 0,77 0,92 1,22

PL 1,64 1,64 1,66 1,67 1,65 HU 1,97 2,14 2,44 2,76 3,11 3,23
EUR 0,02 0,01 0,02 0,10 0,10 0,24 PL 1,65 1,92 2,12 2,25 2,37 2,55

EUR 0,12 0,16 0,31 0,48 0,72 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

Česká ekonomika se v únoru vyhnula deflaci. Podle 
předběžných údajů ČSÚ, spotřebitelské ceny meziměsíčně vzrostly o 
0,2 % (počítalo se se stagnací) a meziročně o 0,1 %. Skvělému 
výsledku únorové inflace v největší míře vděčíme především vyšší 
spotřební dani z tabákových výrobků a vyšším cenám lihovin.

Také podmínky českého pracovního trhu se i nadále zlepšují. Podíl 
nezaměstnaných v ČR se v únoru snížil na 7,5 % z lednových 7,7 %. 
Náš odhad i odhad trhu činil 7,6 %. 

Česká ekonomika si výrazně polepšila i v zahraničním obchodu, když 
lednový přebytek činil v běžných cenách 17,3 mld. Kč, což 
bylo nepatrně nad odhady trhu i RB. Vývoz se meziročně zvýšil o 4,9 
% a dovoz o 4,5 % (v národním pojetí). 

Nejnovější údaje z české ekonomiky jsou příznivé pro českou korunu, 
která reagovala menším posílením směrem k hranici 27,2 
EUR/CZK. Potencionální opuštění intervenčního režimu ČNB i nadále 
očekáváme až v druhé polovině roku 2016, jelikož hlavní proměnnou 
pro ČNB zůstává inflace. U té čekáme, že by měla růst i nadále velmi 
pomalu. Pro rok 2015 čekáme průměrnou míru inflace na 0,2%.

Evropská centrální banka (ECB) začala dnes program kvantitativního 
uvolňování nákupem německých a italských dluhopisů. Výnosy 
dluhopisů obou zemí dnes klesaly, což zřejmě s krokem ECB souvisí. 
Euro/dolar klesl v pátek pod EUR/USD 1,09 a dnes se významně 
neposunul.  

Dnes zasedá Euroskupina, aby projednala návrh reforem zaslaný 
Řeckem minulý pátek. Již včera se předseda euroskupiny, J. 
Dijsselbloem vyjádřil, že zaslané řecké opatření jsou „daleko“ od 
kompletních a Řecko pravděpodobně neobdrží tento měsíc finanční 
prostředky. Připomeňme, že Řecko musí do konce tohoto týdne splatit 
půjčku MMF ve výši 350 mil. EUR.

Ropa Brent dnes opět klesla pod 60dolarovou hranici, 
k 58,4USD/barel. 

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,15:00
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