
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,395 27,43 27,30 0,05 -0,54

USA USD 25,963 26,03 25,73 0,24 19,40
V. Británie GBP 37,968 37,99 37,57 0,45 9,70
Švýcarsko CHF 26,408 26,42 26,26 0,27 15,73

Turecko TRY 9,790 9,78 9,86 -0,21 2,21
Polsko PLN 6,827 6,83 6,78 0,19 4,31

Maďarsko 100HUF 9,230 9,23 9,17 0,24 2,69
Chorvatsko HRK 3,621 3,61 3,63 0,17 0,70

Rumunsko RON 6,210 6,25 6,19 0,00 -0,48
Rusko 100RUB 49,570 49,90 47,78 -1,24 -6,85

Ukrajina UAH 1,150 1,15 1,16 -0,19 -31,42
EUR/USD 1,056 1,06 1,05 -0,39 -17,72
JPY/USD 120,460 120,84 120,07 0,21 13,75

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 0,03 0,05 0,12

HU 1,16 1,89 1,92 1,84 1,83 1,80
6M změna -0,54pb -0,21pb -0,18pb -0,26pb -0,32pb -0,40pb 

PL 1,62 1,61 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,51pb -0,48pb -0,44pb -0,38pb -0,36pb -0,33pb 

EUR -0,07 -0,07 -0,02 0,01 0,08 0,19

6M změna -0,06pb -0,05pb -0,03pb -0,07pb -0,10pb -0,15pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,50 0,57 0,68 0,97

1D změna 0,49 -0,11 0,07 -0,01 0,55 1,49 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,40 0,70
6M změna 14,51 44,20 32,05 32,06 11,87 -4,95 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,26 0,19 0,19 0,32 0,25 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,75 1,76 1,66 1,71 1,66 CZ 0,24 0,29 0,37 0,47 0,60 0,79

PL 1,61 1,56 1,56 1,62 1,58 HU 1,97 1,84 2,10 2,47 2,68 2,92
EUR 0,01 0,00 0,00 0,08 0,07 0,19 PL 1,59 1,73 1,86 1,99 2,11 2,24

EUR 0,08 0,11 0,22 0,36 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

Česká koruna dnes trochu oslabila a dostala se k EUR/CZK 27,4. 

Dolar dnes pokračoval v apreciačním trendu a sklouzává k hranici 
EUR/USD 1,053. Sezóna zveřejňování finančních výsledků 
firem, která by rovněž mohla mít vliv na další vývoj dolaru, je již tady. I 
přes dolu revidované odhady profitů amerických firem, RBI nemění svá 
doporučení na akcie v nejbližších měsících. RBI doporučuje kupovat 
Nasdaq composite, ATX, DAX, Euro Stoxx 50, SMI, Nikkei 225 a držet 
Dow Jones Industrial Average, FTSE 100 a S&P 500.

Regionální měny dnes zůstaly bez významnějšího pohybu, 
polský zlotý u EUR/PLN 4,02 a maďarský forint u EUR/HUF 297.

Cena ropy Brent dnes bez většího pohybu u 57 USD za barel. 

Jednání mezi Řeckem a euroskupinou jsou stále na stole. Euroskupina by se 
měla sejít znova 24. dubna, aby projednala další kroky ohledně finanční 
pomoci Řecku na ministerské úrovni. Do té doby by Řecko mělo předložit 
další detaily k navrhovaným reformám. 

Pro trhy však bude zajímavější středeční zasedání Evropské 
centrální banky (ECB). Nečeká se nijak znatelná změna v současném 
nastavení programu kvantitativního uvolňování (QE) ECB, avšak komentáře 
prezidenta ECB M. Draghiho k nejnovějším pozitivním makroekonomickým 
datům z eurozóny mohou podpořit důvěru v efektivitu evropského QE 
programu. 

Dnes zveřejněný běžný účet platební bilance v ČR v únoru 
vykázal přebytek 33 miliard korun, což je jenom zhruba o půl 
miliardy méně v porovnání s lednovým rekordním přebytkem 33,58 mld. 
Kč. Náš odhad počítal s přebytkem 24 miliard korun. Trh byl sice ve svém 
odhadu optimičtější, ale pořád o 8 miliard pod skutečností. 

O solidní výsledek únorového přebytku běžného účtu se opět 
zasloužila výkonová bilance (zahraniční obchod se zbožím a 
službami) se svým přebytkem 27,6 mld. korun. Na rozdíl od ledna, v únoru 
zájem zahraničních investorů o české dluhopisy viditelně polevil (došlo 
k odlivu zhruba15 mld. Kč). Růst akciového trhu v Evropě totiž nalákal 
domácí investory investovat především do zahraničních cenných papírů. 
V letošním roce čekáme přebytek běžného účtu, avšak o něco střídmější 
než byl loni (26 mld. Kč).
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