
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,620 27,62 27,53 -0,05 0,67

USA USD 22,528 22,59 22,45 0,09 11,82
V. Británie GBP 35,183 35,26 35,09 -0,15 2,87
Švýcarsko CHF 22,950 22,96 22,86 -0,03 1,83

Turecko TRY 9,714 9,69 9,80 0,30 3,19
Polsko PLN 6,475 6,48 6,46 0,14 -2,04

Maďarsko 100HUF 8,758 8,76 8,70 0,27 -1,92
Chorvatsko HRK 3,606 3,59 3,61 0,00 -0,41

Rumunsko RON 6,184 6,18 6,15 0,11 -0,99
Rusko 100RUB 41,106 41,50 38,47 9,29 -31,09

Ukrajina UAH 1,441 1,44 1,45 -0,45 -14,71
EUR/USD 1,226 1,23 1,22 0,25 -10,07
JPY/USD 119,900 119,96 119,29 0,34 17,71

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,17 0,25 0,34 0,41 0,51

6M změna 0,01pb 0,00pb -0,02pb -0,01pb -0,01pb -0,02pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,15
HU 1,69 2,08 2,10 2,10 2,14 2,17

6M změna -0,08pb -0,22pb -0,21pb -0,24pb -0,22pb -0,26pb 
PL 1,77 2,06 2,08 2,06 2,05 2,04

6M změna -1,05pb -0,54pb -0,53pb -0,62pb -0,65pb -0,70pb 
EUR -0,06 -0,02 0,03 0,08 0,18 0,33

6M změna -0,10pb -0,09pb -0,08pb -0,13pb -0,13pb -0,16pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,58 0,70 0,75 0,88 1,17

1D změna 1,05 1,10 0,67 0,08 0,15 8,67 USD 0,25 0,29 0,40 0,50 0,60 0,85
6M změna -5,28 0,28 -2,77 15,51 5,56 -39,65 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,32 0,32 0,32 0,41 0,41 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,08 2,04 2,06 2,13 2,06 CZ 0,32 0,45 0,58 0,71 0,92 1,29

PL 1,81 1,68 1,67 1,81 1,68 HUThe record could not be found 2,26 2,55 2,87 3,26 3,38
EUR 0,11 0,09 0,11 0,20 0,19 0,37 PL 1,81 1,84 1,97 2,10 2,25 2,47

EUR 0,19 0,25 0,40 0,59 0,88 1,24

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

Kurz koruny se dnes nachází bez větších změn poblíž 
EUR/CZK 27,60. 
EUR/USD se drží poblíž 1,226. 

Akciové trhy dnes pokračují v růstu. Německý akciový DAX 
index se od začátku letošního roku nachází cca o 3 % výš. Letošní 
zisk amerického SP 500 činí prozatím cca 12 %.

Ceny ropy se v posledních dnech přece jen stabilizovaly, což 
také pozitivně přispělo ke stabilizaci kurzu ruského rublu. Ten dnes 
posílil na USD/RUB 54,70. Pět dní nazpátek se nacházel vysoko 
nad USD/RUB 70. Pokud ceny ropy nebudou dále klesat, Rusko si 
bude moci trochu oddechnout, škody už bylo uděláno mnoho. 
Ruská ekonomika si zřejmě letos projde výraznou recesí. Panika se 
na Ruský finanční trh může snadno kdykoliv vrátit.

Finanční trhy již přešly do svátečního módu nicméně i tento týden 
nabídne několik zajímavých dat. Již dnes se dozvíme, jak se 
v eurozóně vyvíjela spotřebitelská důvěra v prosinci. 
S ohledem na nízké ceny ropy se čeká její zlepšení. 

V USA budou dnes zveřejněna data z nemovitostního trhu a zítra 
pak objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za listopad. 
Všeobecně se očekává pokračování expanze. Navíc se čeká, že 
zítra bude revidován odhad HDP v USA za třetí čtvrtletí na 4,3 % 
(RBI 4,2 %) z předchozích 3,9 %. 

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,14:33
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