
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,420 27,45 27,36 0,00 -0,92

USA USD 25,627 25,73 25,46 0,23 17,31
V. Británie GBP 38,154 38,24 37,91 0,15 8,97
Švýcarsko CHF 26,745 26,80 26,63 0,32 16,61

Turecko TRY 9,539 9,45 9,58 0,88 -2,40
Polsko PLN 6,910 6,91 6,85 0,51 5,63

Maďarsko 100HUF 9,219 9,22 9,14 0,15 2,41
Chorvatsko HRK 3,621 3,62 3,64 -0,08 0,36

Rumunsko RON 6,179 6,19 6,15 -0,29 -1,23
Rusko 100RUB 47,739 48,33 47,30 -0,38 -9,17

Ukrajina UAH 1,125 1,12 1,23 -0,10 -33,54
EUR/USD 1,072 1,08 1,07 -0,20 -15,26
JPY/USD 119,340 119,79 119,14 0,13 10,24

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,31 0,38 0,47

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,05pb -0,04pb -0,03pb -0,04pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,11

HU 2,62 1,90 1,90 1,82 1,78 1,78
6M změna 0,93pb -0,20pb -0,20pb -0,28pb -0,37pb -0,42pb 

PL 1,63 1,61 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,50pb -0,48pb -0,40pb -0,34pb -0,32pb -0,29pb 

EUR -0,08 -0,09 -0,03 0,00 0,07 0,18

6M změna -0,09pb -0,09pb -0,05pb -0,09pb -0,12pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,48 0,51 0,57 0,69 0,97

1D změna -0,08 0,70 0,27 1,40 1,17 0,33 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,40 0,68
6M změna 11,00 32,36 22,47 31,51 8,14 -3,56 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,21 0,27 0,32 0,26 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,75 1,76 1,64 1,69 1,64 CZ 0,25 0,30 0,35 0,42 0,52 0,67

PL 1,63 1,60 1,57 1,65 1,59 HU 1,77 1,82 2,10 2,47 2,69 2,92
EUR 0,01 0,00 0,00 0,08 0,07 0,18 PL 1,63 1,77 1,90 2,01 2,13 2,28

EUR 0,09 0,11 0,19 0,31 0,46 0,64

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

Guvernér ČNB M. Singer na dnešním fóru uvedl, že debaty ohledně 
kurzu koruny v rámci mechanizmu ERM2 (před přijetím eura) považuje 
za předčasné. (zdroj Bloomberg)

Člen bankovní rady ČNB J. Rusnok řekl pro Lidové noviny, že ČNB 
by mohla prodloužit trvání kurzovních intervencí, pokud 
to česká ekonomika bude potřebovat. Dále zopakoval, že 
ČNB bude držet současný kurzovní režim alespoň do druhé poloviny 
příštího roku. Rusnok také nesouhlasil se včerejším výrokem českého 
prezidenta M. Zemana, že kurzové intervence oddálily potencionální 
přijetí eura. Ohledně otázky přijetí eura ČR Rusnok uvedl, že 
odhadované datum přijetí eura 2020 považuje za „příliš optimistické“ 
a nečeká, že by ČR přešla z koruny na euro ještě nějakou delší dobu.

Česká koruna se dnes drží u EUR/CZK 27,42. Euro-dolar se nachází 
poblíž EUR/USD 1,07.

Maďarská centrální banka dnes přesně podle očekávání 
snížila hlavní úrokovou míru na 1,80 % oproti předešlým 1,95 
%. Jedná se o druhé snížení sazby v tomto roce.

Regionální měny dnes zastavily včerejší posilování. Polský zlotý se 
odpoledne drží u EUR/PLN 3,98. Maďarský forint dnes kolísá kolem 
EUR/HUF 298. 

Dnes zveřejněn ZEW index očekávání německých investorů 
v dubnu klesl poprvé za 6 měsíců z březnových 54,8 bodu na 
53,3 bodu. Trh čekal zlepšení na 55,3b. ZEW index nemá tak dobrou 
předpovídající schopnost. Mnohem sledovanější bude v pátek 
zveřejněný Ifo index, kde se čeká zlepšení.

Včera zveřejněný Chicago Fed index ekonomické aktivity se 
v březnu propadl na -0,42bodu, což je nejslabší hodnota od ledna 
2014. Trh čekal růst +0,10b oproti únorovým -0,11b.

Cena ropy Brent se dnes nachází bez větší změny lehce nad 60 USD 
za barel.
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