
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,725 27,76 27,70 -0,20 1,02

USA USD 22,000 22,05 21,93 0,87 11,12
V. Británie GBP 35,209 35,22 35,04 0,23 5,39
Švýcarsko CHF 22,989 23,02 22,95 -0,20 2,09
Turecko TRY 9,940 9,91 9,97 0,27 5,51  
Polsko PLN 6,575 6,58 6,55 0,00 0,69

Maďarsko 100HUF 8,978 8,97 8,93 -0,13 0,45
Chorvatsko HRK 3,619 3,62 3,64 -0,17 0,28
Rumunsko RON 6,276 6,28 6,26 -0,03 1,41

Rusko 100RUB 52,217 51,01 50,42 2,64 -5,56
Ukrajina UAH 1,699 1,70 1,70 -0,01 -1,33

EUR/USD 1,260 1,26 1,26 -0,25 -9,16
JPY/USD 109,060 109,18 108,73 0,17 6,73

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 1,38 2,09 2,10 2,10 2,15 2,20

6M změna -1,09pb -0,41pb -0,40pb -0,46pb -0,47pb -0,53pb 
PL 1,76 2,05 2,01 1,98 1,96 1,96

6M změna -0,84pb -0,55pb -0,61pb -0,74pb -0,78pb -0,83pb 
EUR 0,01 0,01 0,01 0,09 0,19 0,34

6M změna -0,15pb -0,21pb -0,25pb -0,25pb -0,25pb -0,27pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,53 0,70 0,68 0,81 1,20

1D změna 0,65 -0,87 -0,74 0,67 -0,18 1,84 USD 0,22 0,27 0,13 0,21 0,48 0,71
6M změna -4,70 -5,78 -5,60 8,30 2,79 -6,08 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,32 0,33 0,33 0,39 0,38 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,11 2,13 2,15 2,16 2,17 CZ 0,32 0,47 0,63 0,82 1,14 1,60
PL 1,62 1,56 1,59 1,62 1,57 HU 2,16 2,35 2,65 3,01 3,46 3,59

EUR 0,12 0,11 0,14 0,22 0,21 0,41 PL 1,70 1,82 2,00 2,18 2,43 2,69
EUR 0,21 0,29 0,48 0,71 1,08 1,49

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

Koruna se dnes obchodovala na silnějších úrovních než včera – mírně 
nad EUR/CZK 27,7.

Včera zasedal Fed a ohlásil konec kvantitativního 
uvolňování, tj. v říjnu byla nakupena aktiva za posledních 15mld 
USD. Pozornost je teď 100% obrácena na načasování růstu 
úrokových sazeb. V tiskovém prohlášení Fed změnil slova o trhu 
práce. Dříve hovořil o "významném nevyužívání" pracovních 
sil, nyní hovoří o tom, že tento stav se postupně zlepšuje. K 
úrokovým sazbám Fed ponechal frází, že sazby zůstanou nízko 
po "uváženíhodný čas" („considerable time“). Obojí (tj. 
ponechání výhledu na sazby a naopak zlepšení hodnocení trhu 
práce) čekala RBI. Trh spíše očekával ponechání obou frází beze 
změny. FED ve svém vyjádření nehodnotil aktuálně nízkou míru inflace 
kvůli nízké ceně ropy a nižší výhled růstu světové ekonomiky jako 
významné riziko, což někteří investoři čekali. Časovač roznětky 
úrokových sazeb je tedy zapnut, přičemž o samotném načasování 
rozhodnou data. Trh s růstem počítá cca ve 3Q 2015. Dle RBI to 
bude spíše o pár měsíců dříve – cca v březnu. Podle RBI je totiž onen 
"uváženíhodný čas" zhruba 6 měsíců. Proti rozhodnutí hlasoval nyní 
pouze 1 z 10 členů - holubice N. Kocherlakota, který si přál uvést, že 
sazby zůstanou nízko po "delší periodu" kvůli nižší inflaci. Akcie 
reagovaly pouze nepatrným poklesem, dolar vůči euru posílil z 
EUR/USD 1,275 až na dnešních EUR/USD 1,257. Dluhopisové 
výnosy mírně vzrostly.

Americká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí podle 
prvního odhadu o 3,5 % (mezičtvrtletní anualizovaný růst), což 
na jednu stranu je pomalejší růst než v 2Q, kdy ekonomika vzrostla 
4,6 %, ale je to více než se čekalo (tržní odhad 3,0 %). Jenže ve 2Q 
byl růst statisticky nadhodnocen nízkou srovnávací základnou, jelikož 
HDP v 1Q klesnul, takže růst o 3,5 % v 3Q je slušný. Co se struktury 
týče, tak spotřeba domácností rostla v zásadě v souladu s 
očekáváním s růstem o 1,8 %. Pomalu rostly celkové investice – o 1,0 
%, ale investice do fixního kapitálu vzrostly o 4,7 %, takže pomalý růst 
investic byl dán zejména poklesem zásob. Pozitivním překvapením byl 
čistý export, když exporty vzrostly o 7,8 %, zatímco importy poklesly 
o 1,7 %.
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