
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,845 27,86 27,76 0,04 1,25

USA USD 20,830 20,84 20,73 -0,14 2,80
V. Británie GBP 35,069 35,07 34,93 -0,11 5,98
Švýcarsko CHF 22,925 22,94 22,83 0,09 2,02
Turecko TRY 9,648 9,61 9,68 0,15 5,85
Polsko PLN 6,624 6,63 6,60 0,03 0,88

Maďarsko 100HUF 8,817 8,83 8,76 0,11 -0,99
Chorvatsko HRK 3,639 3,63 3,65 -0,05 1,22
Rumunsko RON 6,270 6,27 6,24 0,05 2,18

Rusko 100RUB 57,243 57,47 57,05 -0,57 -1,90
Ukrajina UAH 1,665 1,65 1,69 -1,03 -29,74

EUR/USD 1,338 1,34 1,34 0,01 -1,84
JPY/USD 102,280 102,46 102,01 0,19 -0,05

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,27 0,35 0,42 0,52

6M změna 0,00pb -0,01pb -0,01pb -0,02pb -0,05pb -0,04pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16
HU 1,83 2,10 2,10 2,15 2,19 2,25

6M změna -0,38pb -0,74pb -0,75pb -0,70pb -0,70pb -0,65pb 
PL 2,64 2,60 2,60 2,67 2,69 2,72

6M změna 0,06pb 0,01pb -0,01pb -0,04pb -0,04pb -0,05pb 
EUR 0,02 0,04 0,10 0,21 0,31 0,49

6M změna -0,11pb -0,15pb -0,13pb -0,09pb -0,09pb -0,07pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,50 0,51 0,70 0,76 0,91 1,26

1D změna 0,41 -0,11 -0,22 0,48 0,08 -1,92 USD 0,22 0,26 0,25 0,40 0,45 0,64
6M změna -4,77 -1,95 0,17 5,32 4,11 -15,13 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,36 0,39 0,37 0,43 0,45 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,34 2,48 2,63 2,45 2,58 CZ 0,37 0,56 0,78 1,00 1,35 1,81
PL 2,35 2,27 2,27 2,36 2,29 HU 2,48 2,87 3,30 3,75 4,30 4,43

EUR 0,20 0,20 0,19 0,30 0,30 0,54 PL 2,43 2,59 2,88 3,07 3,29 3,53
EUR 0,31 0,41 0,64 0,92 1,33 1,74

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

Rusko uvalilo embargo na dovoz potravin z EU, USA, 
Norska, Kanady a Austrálie. Dále zakáže přelety 
ukrajinských leteckých společností přes své území. 
Podobný krok Rusko zvažuje i pro EU a USA. 

Středoevropské měny, které včera prudce ztrácely v reakci na 
zostření rizik kolem Ukrajiny a Ruska (rozmístění ruských vojsk na 
hranici Ukrajiny), dnes zůstávají relativně stabilní. Česká 
koruna se již včera vrátila na EUR/CZK 27,80 a dnes po ranním 
oslabení na EUR/CZK 27,84 se vrátila na EUR/CZK 27,81.

Americký dolar po včerejším posílení na EUR/USD 1,334 
postupně zkorigoval na dnešních EUR/USD 1,338.

Hlavní událostí dneška bylo zasedání Evropské 
centrální banky. Šéf ECB Mario Draghi řekl, že geopolitická 
rizika, vývoj na rozvíjejících se trzích a globálních finančních trzích 
mají potenciál negativně ovlivnit ekonomické podmínky. Dále řekl, 
že rizika ekonomického výhledu zůstávají na spodní straně. 
Červnová opatření vedla k uvolnění měnově-politického postoje, 
operace TLTRO’s (dlouhodobé cílené dodávky likvidity) dále 
podpoří růst, přičemž ECB stupňuje přípravné práce na nákupech 
cenných papírů krytých aktivy (ABS). Draghi  prý vidí rostoucí 
poptávku po úvěrech. Hospodářské oživení je prý stále pomalé a 
zranitelné. 

Britská centrální banka na dnešním zasedání nastavení 
své měnové politiky rovněž nezměnila. Hlavní úroková 
sazba zde činí 0,5 % a její růst je v průzkumech odhadován na 
začátek příštího roku. 

Dnes ráno zveřejněná data za německý průmysl optimismu 
nepřidala. Zatímco trh odhadoval oživení růstu o 1,2 % m/m 
výsledek byl jen 0,3%. Na druhou stranu, po včera zveřejněném 
propadu průmyslových objednávek, to není až tak špatný výsledek.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,15:00
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