
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,515 27,53 27,49 -0,11 0,38

USA USD 21,342 21,42 21,31 -0,48 7,13
V. Británie GBP 35,008 35,04 34,84 -0,02 5,70
Švýcarsko CHF 22,800 22,81 22,74 -0,11 1,38
Turecko TRY 9,555 9,54 9,61 -0,18 4,71  
Polsko PLN 6,589 6,59 6,57 0,03 0,49

Maďarsko 100HUF 8,846 8,86 8,77 0,17 0,60
Chorvatsko HRK 3,609 3,61 3,62 -0,08 0,89
Rumunsko RON 6,250 6,25 6,23 -0,06 2,04

Rusko 100RUB 55,310 55,44 55,13 -0,53 -1,03
Ukrajina UAH 1,612 1,64 1,65 -2,14 -10,79

EUR/USD 1,288 1,29 1,28 0,23 -6,26
JPY/USD 108,580 108,85 108,24 -0,24 6,28

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 1,40 2,04 2,10 2,09 2,15 2,20

6M změna -0,36pb -0,54pb -0,50pb -0,59pb -0,62pb -0,66pb 
PL 2,61 2,56 2,49 2,38 2,37 2,35

6M změna 0,01pb -0,04pb -0,12pb -0,33pb -0,37pb -0,44pb 
EUR 0,00 -0,02 0,01 0,08 0,19 0,35

6M změna -0,17pb -0,22pb -0,23pb -0,23pb -0,23pb -0,24pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,56 0,70 0,76 0,91 1,23

1D změna -1,30 -1,55 -1,68 -0,71 -0,62 0,68 USD 0,22 0,24 0,26 0,36 0,48 0,79
6M změna -1,54 1,55 2,20 10,83 5,59 -1,74 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,34 0,33 0,33 0,39 0,40 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,17 2,23 2,28 2,24 2,28 CZ 0,35 0,51 0,67 0,90 1,25 1,68
PL 1,94 1,84 1,85 1,95 1,84 HU 2,48 2,55 2,93 3,33 3,82 3,95

EUR 0,10 0,10 0,08 0,20 0,19 0,39 PL 2,04 2,12 2,34 2,54 2,83 3,09
EUR 0,20 0,29 0,50 0,77 1,19 1,64

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

Koruna se dnes obchodovala okolo EUR/CZK 27,50 a euro posílilo 
na EUR/USD 1,290 z EUR/USD 1,285.

Dnes ráno trhy pozitivně překvapilo zveřejnění indexu PMI 
v Číně (neoficiálního HSBC), který vzrostl na 50,5 b. z předchozích 
50,2 b. Čekalo se 50,0 b., přičemž skutečné obavy mířily spíše pod 
50 b.

Indexy nákupních manažerů (PMI) v eurozóně podle 
dnes zveřejněných údajů dále poklesly. Referenční PMI za 
celou eurozónu v průmyslu poklesl na 50,5 b. z 50,7 b. (což se 
čekalo) a pohybuje se nyní jen těsně nad hranicí 50 b. oddělující 
expanzi od kontrakce. Jedná se rovněž o 14 měsíční minimum. Ještě 
hůře dopadl PMI v průmyslu za Německo, který poklesl na 50,3 b. 
z 51,4 b. Čekal se jen drobný pokles na 51,2 b. Zhoršení sentimentu 
v Německém průmyslu bylo do určité míry vykompenzováno 
zlepšením ve službách, kde PMI index vzrostl na 55,4 b. z 54,9 b. 
Situace ve Francii je setrvale špatná (PMI indexy v pásmu kontrakce 
pod 50 b.), ale v září se alespoň zmírnilo tempo poklesu – PMI 
v průmyslu vzrostl na 48,8 b. z 46,9 b. (čekalo se 47,5 b.). Suma 
sumárum, ukazuje se, že vzájemné sankce mezi Ruskem a EU stále 
mají negativní dopad na sentiment v eurozóně, ačkoliv jejich přímý 
dopad na ekonomiku eurozóny je poměrně omezený. Pokud konflikt 
nebude dále eskalovat, tak by tato perioda negativního dopadu 
sankcí na ekonomiku eurozóny měla být jen dočasná.

Zítra bude publikován index podnikatelské důvěry 
v Německu Ifo, od kterého ale také nelze čekat zázraky.

Maďarská centrální banka podle očekávání ponechala 
svoji hlavní sazbu beze změny druhý měsíc na 2,10 %. To 
se všeobecně očekávalo. Banka již dříve oznámila konec cyklu 
snižování úrokových sazeb a nyní by mělo následovat dlouhé období 
stability sazeb.

Václav Franče, 234 401 729, research@rb.cz,15:00
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