
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,575 27,61 27,48 0,20 0,44

USA USD 21,461 21,48 21,25 0,39 7,73
V. Británie GBP 35,061 35,19 34,88 0,44 6,69
Švýcarsko CHF 22,854 22,87 22,75 0,38 1,42
Turecko TRY 9,643 9,55 9,67 0,72 8,36  
Polsko PLN 6,585 6,59 6,54 0,34 0,67

Maďarsko 100HUF 8,872 8,89 8,79 0,67 0,99
Chorvatsko HRK 3,617 3,61 3,63 0,25 0,95
Rumunsko RON 6,264 6,27 6,22 0,37 2,32

Rusko 100RUB 55,773 55,85 55,21 0,33 1,61
Ukrajina UAH 1,489 1,50 1,67 -10,59 -21,38

EUR/USD 1,286 1,29 1,28 -0,49 -6,76
JPY/USD 108,760 109,45 108,62 0,06 6,39

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,27 0,35 0,41 0,52

6M změna 0,00pb -0,01pb 0,00pb -0,02pb -0,04pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16
HU 1,20 2,02 2,09 2,09 2,15 2,21

6M změna -0,92pb -0,68pb -0,61pb -0,66pb -0,70pb -0,74pb 
PL 2,63 2,56 2,51 2,42 2,41 2,39

6M změna 0,04pb -0,04pb -0,10pb -0,29pb -0,33pb -0,40pb 
EUR 0,00 -0,02 0,01 0,08 0,19 0,35

6M změna -0,16pb -0,23pb -0,23pb -0,23pb -0,23pb -0,25pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,56 0,70 0,76 0,92 1,27

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,22 0,24 0,25 0,34 0,42 0,66
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 0,34 0,51 0,70 0,94 1,29 1,75
PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 2,48 2,58 2,98 3,39 3,90 4,06

EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 2,04 2,16 2,41 2,62 2,93 3,17
EUR 0,19 0,28 0,52 0,82 1,25 1,69

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

Koruna dnes oslabila k EUR/CZK 27,60 z EUR/CZK 27,50. Euro 
oslabilo na EUR/USD 1,285 z EUR/USD 1,292. Akciové trhy 
v Evropě dnes posilovaly. Možná je povzbudil výsledek skotského 
referenda (viz níže).

Skoti v referendu odmítli nezávislost na Velké Británii. 
Proti hlasovalo 55 % voličů, kteří se dostavili k volbám a proti 45 %. 
Velká Británie tak zůstává zachována. Finanční trhy si oddechly. 
Londýn ještě před referendem slíbil Skotsku větší pravomoci, pokud se 
nerozhodnou odejít z unie. Nyní se tedy rozběhnou jednání o tom, 
jaké pravomoci budou konkrétně předány. Přičemž o větší pravomoci 
by se mohly přihlásit i jiné regiony Británie (Wales, Severní Irsko, ale i 
některé regiony v severní Anglii). Británie by se tak mohla posunout 
blíže k federaci.

Dnešek byl chudý na makroekonomická data. Za zmínku stojí jen 
ceny průmyslových výrobců v Německu za srpen, které 
podle očekávání meziměsíčně poklesly. Meziroční pokles stagnoval 
na -0,8 %. Deflační tendence tedy přetrvávají.

Příští týden, co se makroekonomických dat týče, bude velmi 
zajímavý. Boudou publikovány předstihové indikátory 
v eurozóně – indexy PMI a index Ifo, které ukáží, jestli se 
vlivem sankcí mezi Ruskem a EU dále zhoršuje sentiment v eurozóně. 
Bude rovněž publikována spotřebitelská důvěra v eurozóně a 
třetí odhad amerického HDP za druhé čtvrtletí. Zasedat 
bude ČNB, ale zde se žádná změna měnové politiky nečeká.

Václav Franče, 234 401 729, research@rb.cz,15:00
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