
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,480 27,51 27,35 0,20 -0,34

USA USD 25,500 25,75 25,38 -0,73 18,82
V. Británie GBP 37,885 37,94 37,78 -0,78 8,05
Švýcarsko CHF 26,039 26,07 25,89 0,61 13,94

Turecko TRY 9,854 9,83 9,95 -0,30 2,19
Polsko PLN 6,659 6,67 6,62 0,26 1,12

Maďarsko 100HUF 9,043 9,06 9,00 -0,02 1,93
Chorvatsko HRK 3,597 3,58 3,61 0,33 -0,55

Rumunsko RON 6,200 6,21 6,18 -0,14 -1,02
Rusko 100RUB 42,367 42,89 42,11 -0,87 -24,04

Ukrajina UAH 1,157 1,12 1,20 2,45 -22,93
EUR/USD 1,079 1,08 1,06 1,24 -15,88
JPY/USD 120,740 121,20 120,59 -0,03 10,76

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 0,13

HU 1,27 2,04 2,06 1,99 1,98 1,96
6M změna 0,07pb 0,02pb -0,03pb -0,10pb -0,17pb -0,25pb 

PL 1,64 1,61 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,99pb -0,95pb -0,87pb -0,77pb -0,75pb -0,71pb 

EUR -0,04 -0,05 -0,01 0,02 0,09 0,21

6M změna -0,05pb -0,03pb -0,02pb -0,06pb -0,10pb -0,14pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,56 0,60 0,70 0,96 1,01 1,15

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,25 0,30 0,40 0,51 0,54 0,87
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 0,26 0,34 0,45 0,56 0,70 0,91

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,97 1,96 2,26 2,53 2,83 2,97
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,63 1,74 1,87 1,97 2,09 2,22

EUR 0,11 0,14 0,25 0,37 0,54 0,72

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

Příští týden zasedá bankovní rada ČNB, od které ale 
nikterak zásadní vyjádření nečekáme. Česká inflace se vyvíjí 
v souladu s očekáváním a navíc je ČNB odhodlaná bránit 
EUR/CZK 27,0 ještě dlouhou dobu. 
Prozatím stejně jako ČNB čekáme opuštění intervenčního režimu v 
druhé polovině roku 2016. O kvartál dřívější výstup je však také 
představitelný. Česká koruna dnes oslabovala a přibližuje se 
k EUR/CZK 27,5.

Včerejší neplánovaná schůzka řeckého premiéra A. 
Tsiprase a hlavních řeckých věřitelů nepřinesla nic 
zásadního – Řecko musí do dvou dnů předložit kompletní 
seznam navrhovaných reforem. Zatímco únorový návrh řeckých 
reforem byl dost obecný, ten březnový má být „víc detailní“. Výnos 
řeckého 5letého dluhopisu dnes klesl na 16,7 % z včerejších 18,09 
%. Německý 5letý se drží poslední tři dny u - 0,1 %.

Evropská Unie se dnes odložila finální rozhodnutí o termínu 
ukončení EU sankcí vůči Rusku. Francouzský prezident F. Hollande 
uvedl, že přehodnocení otázky sankcí vůči Rusku bude v opět 
červnu. Podle jeho slov EU nechce uspěchat své rozhodnutí. EU 
uvalila restriktivní opatření vůči Rusku 31. 7. 2014 a rozšířila je 
ještě 8. září 2014. Trh na zprávu nijak významně nereagoval. 

Na včerejším Evropském summitu lídři evropských zemí podpořili 
návrh na vznik evropské energetické unie. Český premiér B. 
Sobotka uvedl, že Česká republika podporuje vznik energetické 
unie a plánuje toto téma proměnit v prioritu českého předsednictví 
Visegrádu (ČTK).

Dolar se dnes drží stabilně u EUR/USD1,08.

Cena ropy Brent dnes bez pohybu na 52 USD za barel.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:30
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