
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,300 27,33 27,24 -0,44 -1,07

USA USD 24,899 24,96 24,71 0,52 16,84
V. Británie GBP 37,808 37,95 37,65 0,01 8,88
Švýcarsko CHF 25,520 25,58 25,30 -0,43 11,57

Turecko TRY 9,660 9,47 9,69 0,91 -1,74
Polsko PLN 6,630 6,63 6,57 0,09 0,73

Maďarsko 100HUF 8,987 9,00 8,86 0,09 2,31
Chorvatsko HRK 3,583 3,55 3,59 0,06 -0,97

Rumunsko RON 6,149 6,15 6,08 -0,32 -1,88
Rusko 100RUB 41,843 41,90 40,36 3,22 -27,44

Ukrajina UAH 1,097 1,08 1,12 -0,30 -34,65
EUR/USD 1,089 1,10 1,09 -1,30 -15,95
JPY/USD 120,730 120,91 119,88 0,50 14,89

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,24 0,33 0,40 0,50

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,03pb -0,02pb -0,01pb -0,02pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,14

HU 1,63 2,09 2,10 2,09 2,06 2,02
6M změna 0,46pb 0,02pb 0,00pb -0,03pb -0,12pb -0,22pb 

PL 1,64 1,62 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,97pb -0,95pb -0,92pb -0,88pb -0,87pb -0,84pb 

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

6M změna -0,06pb -0,03pb -0,03pb -0,07pb -0,10pb -0,15pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,56 0,70 0,84 0,88 1,14

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,15 0,31 0,38 0,49 0,64 0,98
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 0,30 0,49 0,63 0,76 0,92 1,20

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,97 2,05 2,31 2,59 2,95 3,08
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,67 1,86 2,00 2,10 2,24 2,42

EUR 0,13 0,19 0,32 0,51 0,75 0,99

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

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

Velmi pozitivní zprávy přinesl dnes pracovní trh v Americe. Nárůst 
počtu pracovních míst v ne-zemědělském sektoru USA v 
únoru dosáhl silných 295 tis. Čekalo se o 60tis. míst méně. Míra 
nezaměstnanosti klesla na 5,5%, což je o 10pb pod očekávání a o 
20pb oproti lednu.

Na včerejším kyperském zasedání ECB představila nový 
výrazně optimičtější ekonomický výhled na další 2 roky 
(viz tabulka, zdroj: RBI).
Euro vzápětí reagovalo na Draghiho vyjádření  ke kvantitativnímu 
uvolňování a ekonomické prognóze prolomením hranice EUR/USD 
1,10 a oslabilo tak nejvíc za posledních 11 let.

Dnes zveřejněná předběžná hodnota růstu HDP v 4Q 2014 
(sez. očištěno) v Eurozóně činila přesně podle očekávání 
mezikvartálně 0,3 % a meziročně 0,9 %. Silný růst Eurozóny byl 
tažen převážně spotřebou domácností (0,2 % m/m a 0,8% r/r) a 
saldem zahraničního obchodu (0,2 % m/m a r/r). Lednová 
průmyslová produkce (sezónně očištěná) v Německu meziměsíčně 
vzrostla o 0,6 % z předchozích 0,1% a byla revidovaná na silnější 
1%. 

Českou korunou včera výrazně zahýbal výrok prezidenta M. 
Zemana ohledně jmenování příštího guvernéra a 2 členů České 
Národní banky (ČNB). Prezident Zeman uvedl, že jmenuje do čela 
ČNB „takového guvernéra, který napraví kroky současné bankovní 
rady“. I přesto, že český prezident je znám svými výroky proti 
současné devizové intervenci ČNB, koruna reagovala včera 
skokem z EUR/CZK 27,4 k dnešním EUR/CZK 27,30. 

Polský zlotý v průběhu dneška posílil k EUR/PLN 4,116 a maďarský 
forint k EUR/HUF 303. Sentiment v regionu se tedy viditelně 
zlepšuje, nejspíš v důsledku optimistických prognóz ECB a důvěry 
v proinflační efekt evropského kvantitativního uvolňování.

Ropa Brent se dnes bez žádných velkých výkyvů drží u 60,2 
USD/barel.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,15:00
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Rok z března 2015 z prosince 2014

2015 1,50% 1,00% �

2016 1,90% 1,50% �

2017 2,10% n.a.

Rok z března 2015 z prosince 2014

2015 0,00% 0,70% �

2016 1,50% 1,30% �

2017 1,80% n.a.

Prognóza ECB:  reálný HDP (%)

Prognóza ECB: inflace (%)


