
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,530 27,55 27,42 0,20 0,13

USA USD 25,586 25,69 25,32 1,00 17,53
V. Británie GBP 37,864 37,93 37,51 1,02 7,74
Švýcarsko CHF 26,309 26,39 26,17 -0,02 15,63

Turecko TRY 9,786 9,73 9,84 0,65 2,25
Polsko PLN 6,740 6,74 6,70 0,43 2,37

Maďarsko 100HUF 9,194 9,21 9,14 0,25 3,57
Chorvatsko HRK 3,601 3,59 3,61 0,19 0,06

Rumunsko RON 6,243 6,24 6,22 0,10 0,16
Rusko 100RUB 44,120 44,53 43,79 1,47 -19,70

Ukrajina UAH 1,092 1,08 1,10 1,01 -35,18
EUR/USD 1,075 1,08 1,07 -0,76 -15,14
JPY/USD 119,850 120,36 119,78 -0,17 10,55

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,31 0,39 0,48

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,05pb -0,04pb -0,02pb -0,04pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,12

HU 1,12 1,92 1,93 1,89 1,85 1,83
6M změna -0,18pb -0,11pb -0,17pb -0,20pb -0,30pb -0,37pb 

PL 1,62 1,62 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,97pb -0,88pb -0,75pb -0,61pb -0,57pb -0,53pb 

EUR -0,05 -0,05 -0,01 0,02 0,09 0,20

6M změna -0,02pb -0,04pb -0,02pb -0,06pb -0,09pb -0,14pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,56 0,70 0,86 0,93 1,10

1D změna -0,02 -1,13 -0,98 -1,05 1,49 -0,01 USD 0,13 0,33 0,40 0,51 0,52 0,97
6M změna 5,90 29,94 18,83 22,63 7,00 -19,75 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,20 0,18 0,32 0,25 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,64 1,63 1,65 1,63 1,62 CZ 0,25 0,31 0,40 0,52 0,65 0,86

PL 1,61 1,54 1,54 1,61 1,55 HU 1,97 1,84 2,09 2,41 2,71 2,81
EUR 0,02 0,00 0,02 0,11 0,08 0,21 PL 1,59 1,72 1,88 1,99 2,11 2,24

EUR 0,08 0,15 0,26 0,40 0,57 0,73

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 %

31.3.2015

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

Statistikové dnes potvrdili, že česká ekonomika ke konci 
loňského roku si udržela mezičtvrtletní tempo růstu 
na 0,4 %. Nejnovější revize českého HDP však snížila 
meziroční růst v 4Q na 1,4% r/r oproti původnímu odhadu 
1,5%. Nový údaj potvrdil růst české ekonomiky v 2014 tempem 
2,0 %. Česká ekonomika rostla vyváženým růstem a nejvíc byla 
tažena investicemi a spotřebou domácností a vlády. I když 
česká ekonomika rovnoměrně roste, sousední státy rostou 
rychleji. Ačkoliv tyto země nejspíš v rychlosti nepředstihneme, 
mělo by se nám letos podařit růst rychleji než Německu a 
průměru Evropy. 

Včera Řecko předložilo návrh reforem k odemknutí 
nezbytné finanční pomoci od Troiky. Podle zveřejněného návrhu 
reforem (zdroj Bloomberg) Řecko plánuje vytvořit novou 
„špatnou banku“ pro nesplácené úvěry. Řecká vláda navrhuje 
také přehodnocení 13tého platu v řeckém penzijním systému a 
plánuje boj proti daňovým únikům prostřednictvím častějších 
auditů.  Zavedeny by měly být i nové daně, které by měly zatížit 
vysoko-příjmové skupiny obyvatel. Podle nejnovějších 
vyjádření evropských představitelů se však 
předložené řecké návrhy jeví jako nedostačující
(zdroj Bloomberg).

Euro dnes oslabilo k EUR/USD 1,075.

Česká koruna dnes také oslabovala k EUR/CZK 27,5.

Meziroční míra inflace se v eurozóně v březnu přesně podle 
odhadů zůstala na lehce záporné hodnotě -0,1 %. Jádrová 
inflace se držela na úrovni 0,6 % r/r. Nezaměstnanost 
v eurozóně se v únoru oproti minulému měsíci nijak výrazně 
nezměnila a činila 11,3 %.

Ropa Brent dnes klesla lehce pod 54 USD barel.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,15:20
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