
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,695 27,71 27,63 0,07 0,93

USA USD 23,249 23,29 23,11 0,10 15,28
V. Británie GBP 35,315 35,38 35,25 -0,11 2,34
Švýcarsko CHF 23,053 23,06 22,99 0,10 2,02
Turecko TRY 9,991 9,95 10,03 0,62 5,57
Polsko PLN 6,429 6,46 6,42 -0,16 -2,96

Maďarsko 100HUF 8,673 8,71 8,65 -0,24 -1,89
Chorvatsko HRK 3,609 3,60 3,62 0,06 0,14
Rumunsko RON 6,157 6,16 6,14 0,03 -1,38

Rusko 100RUB 36,971 38,56 36,14 -5,95 -37,55
Ukrajina UAH 1,491 1,48 1,49 0,22 -14,00

EUR/USD 1,189 1,20 1,19 -0,31 -12,60
JPY/USD 119,120 119,63 118,63 -0,43 17,58

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 -0,01pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,15
HU 1,30 2,07 2,10 2,10 2,13 2,15

6M změna -0,63pb -0,23pb -0,20pb -0,23pb -0,22pb -0,26pb 
PL 1,94 2,07 2,08 2,06 2,05 2,04

6M změna -0,69pb -0,53pb -0,53pb -0,62pb -0,64pb -0,69pb 
EUR -0,07 -0,02 0,02 0,08 0,17 0,32

6M změna -0,11pb -0,08pb -0,08pb -0,13pb -0,14pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,58 0,65 0,75 0,85 1,10

1D změna -0,41 0,78 0,36 -3,02 -1,86 -3,71 USD 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,93
6M změna -0,49 -1,16 -3,70 10,95 3,47 -47,02 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,32 0,32 0,31 0,40 0,39 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,00 1,96 1,97 2,05 1,98 CZ 0,32 0,44 0,53 0,64 0,82 1,10
PL 1,74 1,57 1,56 1,75 1,57 HUThe record could not be found 2,15 2,43 2,74 3,13 3,27

EUR 0,08 0,06 0,05 0,16 0,16 0,34 PL 1,74 1,73 1,83 1,96 2,12 2,34
EUR 0,17 0,23 0,34 0,49 0,73 1,01

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 %

6.1.2015

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

Koruna dnes setrvává na EUR/CZK 27,68. 
Americký dolar dnes dál mírně posílil na EUR/USD 1,189.
Cena ropy dnes dál mírně klesala (Brent na 51,6 USD/barel, 
WTI již včera prorazil 50 USD/barel).

Po včerejším prudkém propadu na akciových trzích dnes evropské 
akciové trhy míří vzhůru. Mezi hledáním příčin včerejšího poklesu je 
zmiňován další pokles cen ropy, pokračující obavy z vystoupení Řecka 
z eurozóny a o obavy o eurozónu jako takovou. Jasný spouštěč 
včerejšího poklesu ale není zřejmý. Obavy z tzv. „Grexitu“ se zřejmě 
zůstanou koloritem počátku roku 2015, přičemž předchozí výroky z 
Německa, které dalo najevo, že nehodlá držet Řecko v EZ stůj co stůj, 
tyto obavy přiživilo. Ostře sledovanou událostí ledna 2015 bude 
zasedání ECB. Ta již včera spatřila výsledek inflace z Německa, která 
zpomalila v harmonizované metodice na pouhých 0,1 % r/r, což bylo 
desetinku pod odhady trhu.
Zítra bude zveřejněna inflace za celou eurozónu, kde se čeká sestup 
do deflačního pásma na -0,1 % r/r. Tlak a spekulace na ECB (příští 
zasedání 22. Ledna), aby spustila kvantitativní uvolňování, roste.

Tento pátek bude zveřejněn i výsledek inflace v ČR za prosinec. 
Společně s trhem čekáme meziměsíční stagnaci spotřebitelských cen a 
zpomalení míry inflace na 0,2 % r/r. Toliko ekonometrický odhad 
opřený o vývoj vybraných cen a kurzu koruny, ale ve světle klesajících 
cen ropy a již zveřejněné inflace v Německu se na mysl vkrádá obava 
z nižšího výsledku.

Dnes zveřejněné revidované výsledky indexů nákupních 
manažerů vyslaly smíšený signál. V Německu byl kompozitový index 
PMI zvýšen na 52,1 bodu z původních 51,4 b., ale za eurozónu jako 
celek došlo k mírnému snížení na 51,4 b. z předchozích 51,7.

Z dnešních dat bude nejsledovanější ISM index nákupních manažerů v 
USA z oblasti služeb. Ten se nachází na velmi vysokých hodnotách a 
čeká se jeho pokles.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,15:00
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