
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,545 27,55 27,45 0,16 0,29

USA USD 21,723 21,79 21,63 -0,17 9,45
V. Británie GBP 34,959 35,02 34,84 0,19 4,83
Švýcarsko CHF 22,809 22,81 22,68 0,28 1,07
Turecko TRY 9,557 9,51 9,59 0,37 2,95
Polsko PLN 6,572 6,57 6,55 -0,02 0,40

Maďarsko 100HUF 9,016 9,02 8,94 0,60 1,22
Chorvatsko HRK 3,600 3,58 3,61 0,11 -0,03
Rumunsko RON 6,258 6,25 6,20 0,26 1,89

Rusko 100RUB 53,688 53,96 53,56 -0,23 -2,54
Ukrajina UAH 1,684 1,68 1,70 -0,42 -5,29

EUR/USD 1,268 1,27 1,26 0,42 -8,21
JPY/USD 107,280 107,62 107,03 -0,34 4,95

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,27 0,35 0,41 0,52

6M změna 0,00pb -0,01pb 0,00pb -0,02pb -0,03pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16
HU 1,77 2,09 2,10 2,10 2,15 2,20

6M změna -0,26pb -0,51pb -0,50pb -0,55pb -0,60pb -0,65pb 
PL 2,14 2,10 2,09 2,05 2,04 2,03

6M změna -0,45pb -0,50pb -0,53pb -0,67pb -0,70pb -0,76pb 
EUR -0,01 -0,02 0,01 0,08 0,18 0,33

6M změna -0,21pb -0,24pb -0,24pb -0,25pb -0,25pb -0,26pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,55 0,70 0,75 0,84 1,22

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,23 0,24 0,26 0,32 0,42 0,69
6M změna 6,28 15,71 11,94 7,48 9,87 -11,67 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,44 0,46 0,47 0,60 0,59 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 3,00 3,36 3,60 3,08 3,49 CZ 0,33 0,48 0,63 0,82 1,15 1,59
PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 2,48 2,44 2,78 3,15 3,55 3,69

EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,77 1,89 2,08 2,28 2,55 2,80
EUR 0,20 0,31 0,49 0,75 1,14 1,58

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

Středoevropské měny dnes mírně oslabovaly. Česká koruna sklouzla 
z úrovně  EUR/CZK 27,49 na EUR/CZK 27,53. Euro dnes vůči dolaru 
posílilo na EUR/USD 1,269 z EUR/USD 1,264.

Týden začal pozitivním údajem o silnějším růstu exportu a importu 
v Číně v září, což je s ohledem na obavy ze slabšího vývoje tamnější 
ekonomiky příjemné. Čína tento týden poskytne i údaje o vývoji 
měnových agregátů a úvěrů.

Tento týden budou v USA zveřejněny Fed indexy průmyslové aktivity z 
oblasti New Yorku a Filadelfie. Po předchozích výborných výsledcích 
se zde čekají poklesy. Nejsledovanějším makro-údajem týdne bude 
maloobchod v USA za září. Po nárůstu o 0,6 % m/m v srpnu se čeká 
pokles o 0,2 % (RBI skeptičtější je s -0,4 %) z důvodu slabšího prodeje 
aut a poklesu cen u čerpacích stanic. Za pozornost budou stát i údaje 
o průmyslové výrobě a data ze sektoru stavebnictví, kde se v obou 
případech čeká zlepšení. Týden v USA pak uzavře předběžný 
výsledek Michiganského indexu důvěry spotřebitelů, kde se naopak 
čeká mírná korekce dolů.

V Evropě bude zveřejněn německý ZEW index důvěry analytiků. S 
ohledem na slabé výsledky průmyslu a poklesu akciového DAXu se 
čeká jeho další zhoršení. Obavy z horšího vývoje v eurozóně se 
promítají i ve zvýšených sázkách na rozsáhlejší nákupy vládních 
dluhopisů Evropskou centrální bankou (kvantitativní uvolňování). Dle 
průzkumu agentury jej očekává 60 % respondentů. Současně takový 
krok doporučuje i Mezinárodní měnový fond, který současně snížil 
odhad růstu HDP eurozóny na 0,8 % z předchozí prognózy 1,3 % (to 
je v souladu i s odhady RBI).

Začátek týdne je poklidný, v USA je svátek (Columbus day) a trhy 
tudíž zavřené.

Do obchodování nicméně tento týden bude silně 
promlouvat sezóna zveřejňování korporátních výsledků, 
přičemž výsledky budou zveřejňovat i firmy z Wall Street. RBI čeká 
dobré výsledky a doporučuje akciové trhy USA, eurozóny i Japonska 
KUPOVAT

Ačkoliv víkendové komunální a senátní volby v ČR přinesly některé 
zajímavé posuny ve výsledcích, v tuto chvíli z hlediska "makro-
pohledu" je spíše pravděpodobné určité pokročování současné line 
hospodářské politiky.
Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,14:28
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