
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,375 27,42 27,34 -0,05 -0,58

USA USD 24,923 25,12 24,84 -0,38 15,25
V. Británie GBP 37,185 37,28 37,04 -0,32 5,44
Švýcarsko CHF 26,025 26,18 25,95 -0,34 14,09

Turecko TRY 9,750 9,73 9,85 -0,20 1,69
Polsko PLN 6,702 6,71 6,67 0,65 1,75

Maďarsko 100HUF 9,163 9,20 9,11 1,11 3,67
Chorvatsko HRK 3,577 3,58 3,60 -0,14 -0,91

Rumunsko RON 6,202 6,23 6,19 -0,11 -0,83
Rusko 100RUB 43,767 44,13 43,15 1,40 -21,04

Ukrajina UAH 1,060 1,06 1,09 -2,89 -37,25
EUR/USD 1,099 1,10 1,09 0,57 -13,38
JPY/USD 119,320 119,83 119,22 -0,33 9,20

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 0,04 0,06 0,12

HU 1,20 1,95 1,95 1,91 1,88 1,85
6M změna -0,04pb -0,08pb -0,15pb -0,18pb -0,27pb -0,35pb 

PL 1,64 1,62 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,93pb -0,92pb -0,80pb -0,65pb -0,62pb -0,58pb 

EUR -0,06 -0,04 -0,01 0,02 0,09 0,20

6M změna -0,04pb -0,04pb -0,02pb -0,06pb -0,10pb -0,14pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,60 0,67 0,85 0,87 0,98

1D změna -0,65 -0,51 -0,67 0,17 -0,58 0,74 USD 0,12 0,20 0,24 0,52 0,65 0,99
6M změna 6,29 25,86 15,12 21,67 5,25 -23,30 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,33 0,22 0,21 0,34 0,26 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,75 1,76 1,66 1,65 1,66 CZ 0,26 0,32 0,41 0,53 0,66 0,87

PL 1,59 1,50 1,50 1,59 1,51 HU 1,97 1,86 2,09 2,46 2,88 2,92
EUR 0,03 0,01 0,01 0,11 0,10 0,22 PL 1,60 1,67 1,78 1,89 2,00 2,13

EUR 0,11 0,15 0,27 0,40 0,58 0,74

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

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

Německý index podnikatelské důvěry (IFO) předčil 
očekávání. V březnu se IFO index zvedl o 1,1 bodu oproti únorové 
hodnotě na 107,9 bodu. Trh čekal oživení na 107,3b. S ohledem na 
lepšící se sentiment po spuštění kvantitativního uvolňování ECB spojený 
se slábnoucím eurem není však zvýšená důvěra německých 
podnikatelů nijak velkým překvapením.

Česká koruna dnes nezaznamenala pohyb, drží se u 
EUR/CZK 27,4. Připomeňme, že zítra zasedá bankovní rada 
ČNB. Nečekáme výrazný obrat v nastavení současné monetární 
politiky. ČNB nejspíš bude i nadále zdůrazňovat držení stávající 
intervenční hladiny EUR/CZK 27,00. Ve vyjádřeních představitelů 
bankovní rady možná budeme moct zahlédnout lehký optimismus díky 
menším protiinflačním rizikům přicházejících z ekonomicky se oživující 
Eurozóny.

Inflace v USA v únoru meziměsíčně rostla o 0,2 % oproti lednovému 
poklesu -0,7 %. Meziročně se v únoru posunula na 0,0 % z předchozí 
hodnoty -0,1 %. Jádrová inflace meziročně lehce vzrostla na 1,7 %. 

Včera zveřejněný Richmondský Fed index výrobní aktivity se 
v březnu propadl na -8 bodů z předchozích 0b. Trh čekal oživení 
na +3b. 

Dobré zprávy včera přinesl americký realitní sektor, když meziměsíční 
údaj za únorový prodej nových domů poukázal na nárůst 7,8 % oproti 
očekávanému poklesu -3,5 %.

Naopak, po předchozím mírném růstu +2,8 % m/m překvapily 
objednávky dlouhodobé spotřeby v USA v únoru svým 
nečekaným meziměsíčním propadem o -1,4 %. RBI čekala 
pokles -0,5 % kvůli slabým objednávkám Boeingu. 

Cena ropy Brent se dnes stabilně drží na 54 USD/barel. 

Kurz euro-dolaru se dnes nachází těsně u EUR/USD 1,1.
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