
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,375 27,41 27,31 0,00 -0,45

USA USD 25,407 25,49 25,35 0,80 16,77
V. Británie GBP 37,667 37,82 37,52 -0,05 7,95
Švýcarsko CHF 26,209 26,28 26,11 -0,06 15,23

Turecko TRY 9,814 9,78 9,85 0,86 3,07
Polsko PLN 6,815 6,84 6,78 0,00 3,68

Maďarsko 100HUF 9,212 9,24 9,17 -0,20 2,79
Chorvatsko HRK 3,604 3,60 3,62 0,17 0,22

Rumunsko RON 6,225 6,23 6,19 -0,05 -0,27
Rusko 100RUB 48,898 48,99 47,22 4,73 -9,13

Ukrajina UAH 1,091 1,08 1,10 0,79 -35,45
EUR/USD 1,077 1,08 1,07 -0,06 -14,69
JPY/USD 119,890 120,39 119,83 -0,19 11,37

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 0,03 0,05 0,12

HU 1,14 1,90 1,92 1,84 1,83 1,81
6M změna -0,55pb -0,18pb -0,18pb -0,26pb -0,32pb -0,39pb 

PL 1,62 1,61 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,52pb -0,49pb -0,46pb -0,41pb -0,39pb -0,36pb 

EUR -0,07 -0,06 -0,02 0,01 0,08 0,19

6M změna -0,07pb -0,05pb -0,03pb -0,07pb -0,10pb -0,14pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,50 0,57 0,68 0,97

1D změna 0,25 0,49 0,64 0,75 0,15 1,77 USD 0,12 0,14 0,18 0,27 0,40 0,69
6M změna 10,37 37,62 25,91 30,31 8,21 -5,50 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,22 0,27 0,33 0,27 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,75 1,76 1,62 1,67 1,62 CZ 0,25 0,29 0,40 0,48 0,61 0,78

PL 1,59 1,52 1,52 1,60 1,54 HU 1,97 1,78 1,99 2,27 2,60 2,67
EUR 0,02 0,01 0,01 0,08 0,07 0,19 PL 1,59 1,70 1,81 1,92 2,05 2,20

EUR 0,10 0,10 0,21 0,35 0,53 0,72

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

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

Dnes zveřejněná česká inflace za březen nijak významně 
nepřekvapila. Meziměsíčně došlo k růstu 0,1 % a meziročně 0,2 %, 
což je o desetinku pod naším i tržním odhadem. Růst byl tažen 
především vyššími cenami u čerpacích stanic a cenami tabákových 
výrobků. Inflace se pravděpodobně bude v dalších měsících zvyšovat 
jen velmi neochotně. Až do čtvrtého čtvrtletí čekáme inflaci pod 0,5 %. 
Meziroční míra inflace byla lehce nad očekáváním ČNB.

Naopak dnes zveřejněná data z českého pracovního trhu 
vzbuzují optimismus. Podíl nezaměstnaných v březnu klesl přesně 
podle našich odhadů na 7,2 % z předchozí úrovně 7,5 %. Meziročně 
se nezaměstnanost zlepšila o 1,1 procentního bodu. Taky počet 
volných pracovních míst dále rostl na 76,1 tisíc. Před rokem byl počet 
volných míst 40,8 tisíce.

Na českou korunu dnes zveřejněná data neměla nijak patrný vliv. 
Česká koruna se drží u EUR/CZK 27,36.

Včera zveřejněný zápis z minulého zasedání Fedu ukázal, že před 
měsícem byli členové FOMC nejednotní ohledně rozhodnutí, jestli by 
se úrokové sazby Fedu měly zvednout již v červnu. Část členů se 
přikláněla spíš ke konci letošního roku. Zápis však neidentifikoval 
jednotlivé členy FOMC k daným výrokům, ani nepodal přesný počet 
těch, kteří podporují červnové zvýšení a kteří chtějí ještě počkat se 
zvedáním sazeb. 

Dolar od zveřejnění zápisu dále posiloval k EUR/USD 1,075, 
kde se drží i dnes odpoledne.

Regionální měny dnes zvrátily svůj dosavadní apreciační 
trend. Polský zlotý dnes ráno pokoušel hranici EUR/PLN 4,00, pak 
ale oslabil k EUR/PLN 4,02. Maďarský forint oslabil z ranních 
EUR/HUF 296 těsně nad EUR/HUF 297.

Cena ropy Brent je dnes, obdobně jako včera, u 57 USD za barel. 

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:30
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