
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,655 27,74 27,62 -0,09 0,78

USA USD 22,053 22,15 22,01 -0,11 9,55
V. Británie GBP 34,618 34,68 34,46 0,03 2,10
Švýcarsko CHF 23,019 23,07 22,98 -0,08 2,42

Turecko TRY 9,899 9,85 9,94 0,21 2,68  
Polsko PLN 6,563 6,58 6,54 0,02 -0,42

Maďarsko 100HUF 9,077 9,09 9,03 -0,04 0,40
Chorvatsko HRK 3,603 3,60 3,62 -0,06 -0,22

Rumunsko RON 6,226 6,24 6,21 -0,18 0,06
Rusko 100RUB 47,503 47,64 46,97 0,99 -19,46

Ukrajina UAH 1,451 1,46 1,47 -0,73 -14,20
EUR/USD 1,255 1,26 1,25 0,00 -7,92
JPY/USD 117,970 118,96 117,83 0,00 15,70

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,26 0,34 0,41 0,51

6M změna 0,00pb -0,01pb -0,01pb -0,02pb -0,02pb -0,02pb 
PRIBID 0,02 0,02 0,03 0,04 0,07 0,15

HU 2,02 2,10 2,10 2,10 2,14 2,19
6M změna 0,33pb -0,34pb -0,40pb -0,45pb -0,46pb -0,50pb 

PL 2,11 2,08 2,08 2,06 2,05 2,03
6M změna -0,49pb -0,52pb -0,54pb -0,66pb -0,69pb -0,77pb 

EUR -0,02 -0,02 0,01 0,08 0,18 0,34

6M změna -0,42pb -0,28pb -0,25pb -0,24pb -0,23pb -0,24pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,54 0,70 0,75 0,88 1,04

1D změna -1,06 -0,71 -1,25 0,07 -0,01 1,14 USD 0,16 0,23 0,14 0,32 0,49 0,74
6M změna -2,65 -3,71 -3,72 19,63 6,50 -22,15 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,30 0,31 0,31 0,40 0,40 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,08 2,02 2,04 2,07 2,04 CZ 0,33 0,46 0,58 0,75 1,04 1,47

PL 1,91 1,80 1,78 1,91 1,79 HU 2,16 2,18 2,43 2,72 3,11 3,27
EUR 0,11 0,10 0,11 0,21 0,20 0,41 PL 1,92 1,94 2,07 2,21 2,42 2,67

EUR 0,20 0,29 0,43 0,65 1,02 1,42

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

20.11.2014

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

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 %

Euro se dnes obchodovalo okolo EUR/USD 1,255, koruna okolo 
EUR/CZK 27,65. Evropské akciové trhy povětšinou oslabovaly.

Včerejší záznam ze zasedání FEDu ukázal, že řada členů FOMC 
(Komise pro operace na volném trhu) vnímá riziko poklesu 
dlouhodobých inflačních očekávání. Inflace se totiž vlivem nízkých 
cen ropy pohybuje několik měsíců pod cílem Fedu. Na druhou stranu 
klesající nevyužití kapacit na trhu práce by mělo tlačit inflaci ve 
střednědobém horizontu nahoru. RBI nadále čeká první zvýšení 
úrokových sazeb Fedu v 1Q 2015.

Indexy nákupních manažerů (PMI) v eurozóně bohužel 
nenavázaly na nadějný výsledek indexu ZEW a nečekaně poklesly. 
Index PMI v průmyslu za celou eurozónu poklesl na 50,4 b. z 50,6 
b. Čekal se naopak růst na 50,8 b. Co je ještě znepokojivější, že 
pokles PMI indexu v Německu v průmyslu poklesl v ještě větším 
rozsahu, než PMI index za celou eurozónu, když spadl až na úroveň 
50,0 b. z 51,4 b. To je hladina, která odděluje expanzi od kontrakce. 
Čekal se naopak růst na 51,5 b. Do třetice PMI v průmyslu ve Francii 
poklesl na 47,6 b. ze 48,5 b. (čekalo se 48,8 b.) a je nyní hluboko 
v pásmu kontrakce. Klesaly i PMI indexy ve službách s jedinou 
výjimkou PMI ve Francii, který vzrostl na 48,8 b. z 48,3 b. Suma 
sumárum, dnešní výsledek PMI indexů ztenčil naději, že by 
ekonomika eurozóny zvýšila svůj výkon ještě před koncem roku. 
Celkový obrázek vypadá zhruba takto – zatímco německá exportně 
orientovaná ekonomika je zasažena geopolitickým rizikem více, než 
by naznačovalo exportní napojení na Rusko, francouzská a italská 
ekonomika trpí strukturálními problémy.

Spotřebitelské ceny v USA v říjnu meziměsíčně stagnovaly. 
Čekal se meziměsíční pokles o 0,1 %. Meziroční míra inflace 
stagnovala na 1,7 %, zatímco se čekal její pokles na 1,6 %. Jádrová 
inflace (inflace očištěná o ceny potravin a energií) dokonce vzrostla o 
0,1 procentního bodu na 1,8 %. Z hlediska měnové politiky dnešní 
výsledek znamená, že riziko podstřelování inflačního cíle Fedu a 
riziko poklesu inflačních očekávání (na tato rizika byla zmíněna 
v záznamu z minulého zasedání Fedu, viz výše) se mírně snížilo.

Václav Franče, 234 401 729, research@rb.cz,15:08

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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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
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by jim být rozšiřován. Dokument nesmí být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci
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