
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,495 27,53 27,45 -0,02 0,24

USA USD 21,820 21,84 21,74 -0,15 8,96
V. Británie GBP 35,333 35,35 35,22 -0,08 6,49
Švýcarsko CHF 22,777 22,81 22,73 -0,08 1,59
Turecko TRY 9,533 9,51 9,59 -0,23 1,75  
Polsko PLN 6,576 6,58 6,56 -0,09 -0,15

Maďarsko 100HUF 8,859 8,88 8,80 0,03 -1,01
Chorvatsko HRK 3,598 3,59 3,61 -0,03 0,17
Rumunsko RON 6,237 6,24 6,21 0,02 1,32

Rusko 100RUB 55,084 55,41 54,74 -0,29 -2,67
Ukrajina UAH 1,684 1,69 1,70 -0,26 -2,74

EUR/USD 1,261 1,26 1,26 -0,16 -7,96
JPY/USD 109,710 110,08 109,53 0,06 6,23

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 -0,04pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16
HU 1,30 2,04 2,10 2,09 2,15 2,20

6M změna -1,33pb -0,56pb -0,50pb -0,58pb -0,60pb -0,64pb 
PL 2,59 2,52 2,40 2,27 2,24 2,22

6M změna 0,00pb -0,08pb -0,21pb -0,45pb -0,50pb -0,57pb 
EUR 0,20 -0,01 0,01 0,08 0,18 0,34

6M změna -0,23pb -0,23pb -0,24pb -0,24pb -0,24pb -0,27pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,55 0,70 0,76 0,91 1,20

1D změna -0,18 -0,43 -0,53 -0,56 -0,17 0,09 USD 0,22 0,24 0,24 0,33 0,45 0,67
6M změna -2,33 -1,68 0,42 7,31 3,01 -6,29 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,33 0,34 0,35 0,42 0,42 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,19 2,26 2,33 2,26 2,32 CZ 0,34 0,48 0,65 0,86 1,19 1,64
PL 1,86 1,80 1,81 1,86 1,80 HU 2,48 2,58 3,00 3,41 3,90 4,03

EUR 0,09 0,08 0,07 0,17 0,18 0,36 PL 1,96 2,10 2,31 2,52 2,82 3,04
EUR 0,19 0,24 0,44 0,70 1,12 1,56

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

Česká koruna se dnes obchodovala okolo EUR/CZK 27,50, euro 
mírně nad EUR/USD 1,26.

Hlavním údajem dne bude ISM index z průmyslu USA za září. 
Čeká se mírný pokles na 58,5 bodu z 59,0, což je stále hladina 
značící silnou expanzi.

Český index nákupních manažerů (PMI) v září zcela 
nečekaně vzrostl na 55,6 bodu z úrovně 54,3 b. v srpnu. 
To bylo naprosté překvapení. Jen jeden analytik na trhu čekal nárůst 
PMI indexu. Ale i tento analytik čekal jen mírný růst. Všichni ostatní 
analytici včetně nás čekali pokles PMI indexu. Tržní konsenzus činil 
53,8 b. Na pokles českého PMI indexu ukazoval pokles německého 
PMI indexu v průmyslu, který poklesl v září na 50,3 b. z 52,4 b. 
Český PMI tedy šel proti německému PMI, což není zrovna obvyklé. 
Za růstem PMI indexu stály všechny subkomponenty PMI indexu (tj. 
zlepšila se produkce, nové objednávky, ceny vstupů, zásoby a 
zaměstnanost). Zářijový výsledek, zdá se, ukazuje na určitou odolnost 
českého průmyslu vůči zhoršení podmínek v eurozóně, kdy se 
podmínky v českém průmyslu zlepšily navzdory opětovnému zhoršení 
sentimentu v eurozóně. Současná úroveň PMI indexu ukazuje na 
slušný růst českého průmyslu a potažmo celé české ekonomiky. Český 
HDP ve druhém čtvrtletí podle revidovaných údajů mezikvartálně rostl 
i v Q2 (o +0,3 % č/č a 2,5 % r/r, přičemž původní odhad ukazoval 
na mezikvartální stagnaci a meziroční růst o 2,7 %) a soudě podle 
výsledků PMI indexů by měla solidně růst i v Q3. Nemáme tedy 
mnoho důvodů měnit náš odhad růstu české ekonomiky v tomto roce 
o 2,6 %.

ČSÚ dnes rovněž zveřejnil revizi celé časové řady HDP od 
roku 1993. Mezikvartální růsty HDP nedoznaly příliš změny, ale 
zvýšila se úroveň HDP. Hlavním důvodem revize byl přechod na nový 
systém národních účtů ESA 2010 (dříve se používal ESA 1995) 
zaváděný eurostatem. Nová časová řada je vizuálně vyhladěnější 
než stará a dává větší ekonomický smysl.

Indexy nákupních manažerů v Číně zůstaly v září na 
stejné úrovni vzhledem k předchozímu měsíci – na 51,1 b. 
v případě oficiálního PMI a 50,2 v případě neoficiálního PMI.

Mírně dolu byly revidovány indexy PMI v eurozóně ve 
zpracovatelském průmyslu a ukazují na stagnaci průmyslu v 
eurozóně.

Václav Franče, 234 401 729, research@rb.cz,14:30
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