
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,695 27,74 27,66 -0,13 -0,50

USA USD 24,190 24,37 24,11 -0,47 16,36
V. Británie GBP 37,054 37,19 36,95 -0,03 6,07
Švýcarsko CHF 26,289 26,33 26,03 0,37 14,64

Turecko TRY 9,936 9,86 10,00 -0,21 3,23
Polsko PLN 6,650 6,66 6,63 -0,14 0,36

Maďarsko 100HUF 9,043 9,06 8,93 0,21 1,92
Chorvatsko HRK 3,590 3,56 3,60 -0,14 -1,37

Rumunsko RON 6,274 6,29 6,20 -0,16 0,16
Rusko 100RUB 36,022 36,88 35,81 -1,04 -37,10

Ukrajina UAH 0,982 0,99 1,00 -1,34 -40,97
EUR/USD 1,137 1,15 1,14 -0,92 -15,22
JPY/USD 118,520 118,49 117,16 0,86 16,15

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,17 0,24 0,33 0,40 0,51

6M změna 0,01pb 0,01pb -0,03pb -0,02pb -0,02pb -0,01pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,15
HU 1,55 2,10 2,10 2,10 2,11 2,11

6M změna -0,22pb 0,00pb 0,00pb -0,05pb -0,08pb -0,14pb 
PL 1,89 2,01 2,00 1,98 1,97 1,95

6M změna -0,74pb -0,59pb -0,60pb -0,69pb -0,72pb -0,77pb 
EUR -0,03 -0,03 0,00 0,05 0,13 0,26

6M změna -0,05pb -0,07pb -0,09pb -0,15pb -0,17pb -0,22pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,54 0,63 0,71 0,76 0,86 1,10

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,26 0,30 0,35 0,44 0,57 0,92
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 0,32 0,39 0,46 0,56 0,77 1,05

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HUThe record could not be found 1,95 2,16 2,41 2,79 2,92
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,59 1,66 1,75 1,85 2,02 2,23

EUR 0,15 0,19 0,32 0,48 0,71 0,95

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

Postřehy z dnešního setkání s Českou národní bankou: 
Potvrdilo se naše očekávání, že za trajektorií inflace, ve které ČNB 
čeká propad spotřebitelských cen do deflačního pásma na úrovni -
0,4 % r/r až ve třetím čtvrtletí, je očekávaný vývoj cen plynu. ČNB 
ovšem pro první čtvrtletí čeká spotřebitelskou inflaci stále lehce v 
plusu. My společně s trhem čekáme v lednu pokles spotřebitelských 
cen o -0,2 % meziročně i meziměsíčně, přičemž rizika jsou značná a 
jdou oběma směry. Inflace bude zveřejněna již toto pondělí, a 
pokud bude inflace výrazně pod prognózou ČNB či dokonce ještě 
níže, než odhadují analytici, mohlo by to citelně negativně 
zapůsobit na českou korunu (oslabování ve směru EUR/CZK 28,0). 
Dnes se kurz koruny držel bez větších změn poblíž hladiny 
EUR/CZK 27,70.

ČNB prozatím vyjadřuje spokojenost s tím, kde se kurz koruny 
nachází. 
Na setkání s analytiky řekl Jiří Rusnok, že opuštění režimu fixního 
kurzu Švýcarské národní banky, po které frank skokově posílil, je 
zajímavou lekcí, přičemž připustil, že jde o teoretickou možnost, jak 
takový režim opustit. Ředitel sekce měnové a statistiky Tomáš Holub 
na to konto přispěchal s argumenty, proč je situace ČNB a SNB 
značně odlišná (ČNB jsou inflační „cílovači“ a SNB nedávala názor 
na čas, po který budou intervence provádět), což je pravda. 
Komunikačně překvapivá byla spíše odpověď J. Rusnoka. Tak jako 
tak, opouštění režimu intervencí nebude triviální záležitostí, ale v tuto 
chvíli je hlavní nejistotou spíše inflace v eurozóně a otázka, zda 
budou opatření ECB fungovat.

Po opticky slabším výsledku v listopadu (-0,4%) se průmyslová 
výroba v ČR v prosinci vrátila k meziročnímu růstu 7,3 %, což 
bylo nad odhady trhu. Předstihové indikátory ukazují na 
pokračování růstu.

Trh práce v USA v lednu vytvořil 257 tisíc nových 
pracovních míst, zatímco trh odhadoval nárůst 228 tisíc. Míra 
nezaměstnanosti se sice zvýšila na 5,7 % z předchozích 5,6 %, ale i 
tak se jedná o mírné pozitivní překvapení, na které dolar reagoval 
posílením na EUR/USD 1,136 z předchozích EUR/USD 
1,146.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,14:40
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