
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,615 27,64 27,58 0,02 0,71

USA USD 22,325 22,45 22,28 -0,88 10,14
V. Británie GBP 34,948 35,07 34,88 -0,69 2,47
Švýcarsko CHF 22,972 22,99 22,92 0,03 1,99

Turecko TRY 9,886 9,87 9,93 0,07 2,69  
Polsko PLN 6,638 6,64 6,62 0,03 -0,66

Maďarsko 100HUF 9,030 9,05 8,99 0,26 0,73
Chorvatsko HRK 3,603 3,60 3,61 0,08 -0,30

Rumunsko RON 6,221 6,22 6,20 0,10 -0,38
Rusko 100RUB 41,216 41,78 41,07 -2,03 -30,16

Ukrajina UAH 1,425 1,43 1,44 -0,88 -18,04
EUR/USD 1,239 1,24 1,23 0,56 -8,60
JPY/USD 119,520 120,99 119,41 -0,95 17,52

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,17 0,26 0,34 0,41 0,51

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

HU 1,23 2,07 2,10 2,10 2,14 2,16
6M změna -0,68pb -0,33pb -0,30pb -0,33pb -0,33pb -0,40pb 

PL 2,11 2,08 2,08 2,06 2,05 2,04
6M změna -0,45pb -0,51pb -0,52pb -0,62pb -0,65pb -0,71pb 

EUR -0,05 -0,01 0,02 0,08 0,18 0,33

6M změna -0,10pb -0,11pb -0,13pb -0,16pb -0,16pb -0,18pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,53 0,70 0,75 0,87 1,17

1D změna -1,37 -1,55 -1,84 -0,68 -0,59 -1,10 USD 0,18 0,18 0,20 0,25 0,50 0,79
6M změna -4,16 -0,79 -2,92 18,97 6,68 -37,40 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,31 0,32 0,32 0,41 0,41 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,04 2,02 2,03 2,10 2,03 CZ 0,32 0,45 0,56 0,71 1,00 1,43

PL 1,91 1,84 1,81 1,92 1,82 HU 2,16 2,20 2,47 2,75 3,13 3,27
EUR 0,10 0,09 0,36 0,19 0,18 0,39 PL 1,91 2,00 2,13 2,25 2,41 2,64

EUR 0,20 0,28 0,43 0,63 0,97 1,34

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

9.12.2014

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 %

Koruna se dnes obchodovala mírně nad EUR/CZK 27,60. Euro 
dnes posílilo na EUR/USD 1,239 z otevírací hodnoty EUR/USD 
1,232.

Především pokles cen u čerpacích stanic, ke kterému se ještě 
přidalo snížení cen alkoholických nápojů, zejména piva, snížil 
české spotřebitelské ceny v průměru v listopadu o 0,2 
%. To je plně v souladu s naším odhadem a velmi blízko očekávání 
trhu, kde se řada hráčů klonila jen ke snížení o 0,1 %. Meziroční 
míra inflace se snížila na 0,6 % z předchozího tempa 0,7 %. 
Předchozí prudký pokles cen ropy ovlivní inflaci i v dalším měsíci. 
Dále ovšem bude zajímavý především začátek příštího roku, kdy 
standardně dochází ke změně ceníků. Ale důvody k nějakému 
významnějšímu cenovému skoku se nyní nejeví pravděpodobně. S 
ohledem na růst české ekonomiky a stále slabou českou korunu by 
inflace v ČR v příštím roce měla být lehce nad průměrem eurozóny. 
Na příští rok lze čekat průměrnou míru inflace v ČR poblíž 1 %. 
Nízko-inflační vývoj současně znamená riziko, že k opuštění 
intervenčního režimu ČNB dojde až ve druhé polovině roku 2016.

Člen Rady guvernérů ECB a zároveň guvernér Slovenské 
národní banky J. Makúch dnes prohlásil, že 
pravděpodobnost dalších nestandardních opatření ECB 
vzrostla poté, co se negativně změnil výhled ECB na inflaci a 
ekonomický růst.

Průmyslová výroba ve Velké Británii v říjnu nečekaně 
poklesla o 0,1 % meziměsíčně. Čekal se růst o 0,2 % m/m. 
Meziročně byla průmyslová výroba o 1,1 % vyšší (čekalo se +1,8 
% r/r). Navíc byl dolu revidován meziroční růst za září na +0,8 % 
r/r z původně uváděných +1,5 % r/r. Obraz britského průmyslu se 
tedy mění mírně k horšímu, ale stále je na tom britský průmysl o 
něco lépe, než průmysl v eurozóně, který byl v září meziročně 
nahoře o 0,6 %.

Václav Franče, 234 401 729, research@rb.cz,14:55
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jakéhokoli investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB
a RBI obecně zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou analytik pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem
projednáno s oddělením Compliance RB nebo RBI. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. Investiční doporučení vytvářená
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