
dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,420 27,47 27,38 -0,24 -0,98

USA USD 25,569 25,58 25,31 0,63 17,21
V. Británie GBP 38,098 38,13 37,86 -0,21 8,81
Švýcarsko CHF 26,659 26,80 26,57 -0,15 16,12

Turecko TRY 9,456 9,44 9,52 -0,12 -2,73
Polsko PLN 6,875 6,88 6,79 0,53 4,88

Maďarsko 100HUF 9,205 9,20 9,06 0,94 1,78
Chorvatsko HRK 3,624 3,62 3,65 -0,19 0,39

Rumunsko RON 6,197 6,22 6,17 -0,37 -1,13
Rusko 100RUB 47,919 49,60 47,73 -4,29 -9,75

Ukrajina UAH 1,119 1,12 1,22 -8,12 -33,89
EUR/USD 1,072 1,08 1,07 -0,79 -15,24
JPY/USD 119,090 119,13 118,51 0,16 11,15

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,31 0,39 0,47

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,05pb -0,04pb -0,02pb -0,04pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,11

HU 1,88 1,92 1,91 1,84 1,80 1,80
6M změna 0,19pb -0,18pb -0,19pb -0,26pb -0,35pb -0,40pb 

PL 1,63 1,61 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,50pb -0,48pb -0,41pb -0,35pb -0,32pb -0,30pb 

EUR -0,07 -0,09 -0,03 0,00 0,07 0,18
6M změna -0,09pb -0,08pb -0,04pb -0,08pb -0,12pb -0,17pb 

PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,50 0,57 0,69 0,97
1D změna 0,14 1,48 0,73 -0,09 -1,54 -0,23 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,40 0,68
6M změna 11,50 32,68 23,01 29,21 8,29 -4,85 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,21 0,19 0,32 0,26 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,75 1,76 1,63 1,69 1,63 CZ 0,24 0,30 0,36 0,43 0,52 0,67

PL 1,63 1,57 1,56 1,63 1,60 HU 1,77 1,81 2,10 2,47 2,67 2,92
EUR 0,01 0,01 0,01 0,08 0,08 0,19 PL 1,63 1,76 1,88 1,99 2,12 2,24

EUR 0,10 0,11 0,21 0,31 0,46 0,63

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

Guvernér ČNB M. Singer o víkendu v interview řekl, že ČNB 
diskutuje další formy nekonvenčních monetárních nástrojů 
mimo kurz. Singer uvedl, že v této chvílí se probírají zkušenosti 
s nekonvenčními nástroji z jiných centrálních bank – jako negativní 
sazby, nebo různě formy kvantitativního uvolňování – a doposud se 
nedošlo k závěru. 
ČNB podmiňuje použití kurzu nebo dalších nekonvenčních nástrojů 
situací propadu spotřeby domácností, obnovením deflačních rizik a 
systematického poklesu inflačních očekávání. Nic ani v nejmenším 
nenasvědčuje ve prospěch těchto rizik. Záporné úrokové sazby nejsou 
zatím na pořadu dne. Připomeňme, že vice guvernér ČNB M. Hampl se 
nechal v pátek slyšet, že použití záporných úrokových sazeb by byla 
jeho poslední volba.

Regionální měny dnes výrazně posilovaly. Polský zlotý již 
překonal hranici EUR/PLN 4,00 a odpoledne se přibližuje k EUR/PLN 
3,98. Zlotý je u nejsilnější hodnoty od srpna 2011. Maďarský forint 
dnes opět prolomil hranici EUR/HUF 300 a odpoledne kolísá poblíž 
EUR/HUF 298.

Česká koruna se dnes nachází bez větší změny u EUR/CZK 27,4.
Euro-dolar se odpoledne drží u EUR/USD 1,072.

Čínská centrální banka se rozhodla snížit požadavek na povinné 
minimální rezervy o 1 procentní bod na 18,5 %. Jedná se o druhé 
snížení požadavku na rezervy v tomto roce a zároveň i největší snížení 
od roku 2008. 

Dnes zveřejněný údaj cen průmyslových výrobců v Německu za březen 
ukazuje na meziměsíční růst 0,1 % a meziroční pokles -1,7 %. Trh čekal 
o desetinku vyšší hodnoty.

Dnes odpoledne bude zveřejněn Chicago Fed index 
(ekonomické aktivity) za březen. Trh čeká zlepšení na +0,10 
bodu oproti únorovým -0,11b. (Hodnoty indexu nad 0 indikují růst nad 
trendem). Pozitivní zprávy přinesla v pátek předběžná hodnota 
Michiganského indexu za duben. Předběžný údaj indexu ukazuje na 
zlepšení sentimentu amerických spotřebitelů, když se svými 
95,9 body se dostal na druhou nejvyšší hodnotu od roku 2007. Trh 
čekal jen lehký nárůst na 94b oproti březnovým 93b. 

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:22
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