
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,700 27,73 27,65 -0,09 0,93

USA USD 23,001 23,02 22,85 0,73 13,87
V. Británie GBP 35,509 35,75 35,41 -0,23 2,54
Švýcarsko CHF 23,041 23,07 22,98 -0,07 2,10

Turecko TRY 9,780 9,77 9,88 -0,09 3,11
Polsko PLN 6,434 6,47 6,41 -0,89 -2,96

Maďarsko 100HUF 8,690 8,77 8,65 -1,13 -1,79
Chorvatsko HRK 3,612 3,61 3,64 -0,25 -0,11

Rumunsko RON 6,153 6,18 6,16 -0,52 -1,58
Rusko 100RUB 39,313 39,69 37,47 2,58 -33,05

Ukrajina UAH 1,473 1,46 1,48 0,43 -14,69
EUR/USD 1,203 1,21 1,20 -0,59 -11,49
JPY/USD 120,630 120,66 119,71 0,72 18,15

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,17 0,25 0,34 0,41 0,51

6M změna 0,01pb 0,00pb -0,02pb -0,01pb -0,01pb -0,01pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,15
HU 1,23 2,07 2,10 2,10 2,14 2,16

6M změna -0,94pb -0,23pb -0,20pb -0,24pb -0,21pb -0,27pb 
PL 2,09 2,07 2,08 2,06 2,05 2,04

6M změna -0,56pb -0,53pb -0,53pb -0,62pb -0,64pb -0,70pb 
EUR 0,14 -0,02 0,02 0,08 0,17 0,33

6M změna 0,11pb -0,07pb -0,08pb -0,13pb -0,13pb -0,16pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,58 0,65 0,75 0,85 1,10

1D změna 1,37 -0,57 -0,17 -1,57 -0,89 -0,55 USD 0,25 0,18 0,40 0,50 0,60 0,70
6M změna 0,11 -2,59 -3,95 13,04 4,42 -41,88 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,32 0,32 0,31 0,40 0,39 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,08 2,04 2,06 2,12 2,06 CZ 0,32 0,45 0,55 0,67 0,89 1,19

PL 1,80 1,63 1,63 1,81 1,64 HU 2,26 2,54 2,85 3,25 3,39
EUR 0,07 0,06 0,06 0,18 0,17 0,35 PL 1,79 1,82 1,94 2,08 2,22 2,44

EUR 0,17 0,24 0,37 0,54 0,82 1,15

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

V jakém gardu začíná rok 2015 na finančním trhu?

Česká koruna se proti euru lenivě převaluje poblíž EUR/CZK 27,65. 
Ostatní regionální měny mírně oslabují. Naopak americký dolar
pokračuje v trendu nastoleném v polovině minulého roku a posílil na 
EUR/USD 1,205. To znamená, že se dnešní kotace české koruny 
dotkly hranice USD/CZK 23,0. Takto slabá byla koruna proti dolaru 
naposledy na začátku roku 2009 tedy přesně před šesti lety.
Impulzem na devizovém trhu na začátku roku byl výrok šéfa ECB 
Maria Draghiho, který řekl, že nemůže vyloučit riziko deflace 
v eurozóně. „Riziko, že nenaplníme náš mandát je větší, než bylo před 
šesti měsíci“, řekl Drghi.  Finanční trh si to vyložil jako vyšší šanci na 
rozsáhlé nákupy vládních dluhopisů ze strany ECB. 
Kromě kurzových ztrát eura tak pozorujeme naopak mírné zdražení 
italských či španělských vládních dluhopisů. Výnos italských vládních 
dluhopisů se splatností 10 let činí dnes 1,8 %, v případě španělských je 
to 1,5 %. Pro srovnání obdobné dluhopisy v ČR mají výnos 0,75 % a 
v Německu pouhých 0,55 %. Příští zasedání ECB 22. Června bude 
velmi sledovanou událostí.

A jak vypadá jedna z nejsledovanějších veličin posledních měsíců –
ropa? Ta pokračuje v klesajícím trendu nastoleném v polovině roku 
2014. Dnes klesla cena ropy Brent na 59 USD/barel. V polovině roku 
2014 činila její cena 110 USD/barel. Převažuje názor, že za 
poklesem ceny ropy je především nabídková strana. S ohledem na 
náklady její těžby se cena už zdá být opravdu hodně nízko. RBI ve 
druhé polovině letošního roku čeká nárůst ceny ropy Brent nad 80 
USD/barel.

Z dnešních makro-ukazatelů bude nejsledovanější zveřejnění ISM index 
nákupních manažerů v USA za prosinec. Čeká se jeho pokles na stále 
vysoké hodnoty poblíž 57,6 bodu.

A jaké jsou letošní první ekonomické zprávy z ČR. Český index 
nákupních manažerů v prosinci klesl z hodnoty 55,6 bodu na 53,3 
bodu. Trh čekal jen mírný pokles na 54,9 b. Jde o zklamání. Index je 
sice dostatečně vysoko v pásmu expanze, ale indikovaná expanze je 
pomalejší než v předchozích měsících. Klíčovou otázkou v letošním roce 
z hlediska české ekonomiky bude vývoj poptávky v zahraničí, 
především v eurozóně, která se mimochodem rozrostla o dalšího člena 
– Litvu.
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