
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,285 27,29 27,22 0,13 -1,27

USA USD 25,397 25,43 25,10 1,21 18,79
V. Británie GBP 38,265 38,27 37,94 0,92 10,19
Švýcarsko CHF 25,487 25,59 25,39 -0,00 11,59

Turecko TRY 9,620 9,60 9,71 0,00 -1,07
Polsko PLN 6,594 6,63 6,58 -0,35 0,18

Maďarsko 100HUF 8,865 8,94 8,80 -0,71 0,98
Chorvatsko HRK 3,583 3,57 3,60 0,34 -1,19

Rumunsko RON 6,136 6,14 6,11 0,03 -1,87
Rusko 100RUB 41,315 42,04 41,04 0,19 -27,40

Ukrajina UAH 1,180 1,12 1,21 4,41 -28,40
EUR/USD 1,075 1,09 1,07 -0,94 -16,84
JPY/USD 121,160 122,02 120,91 0,01 13,13

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,17 0,25 0,33 0,40 0,50

6M změna 0,01pb 0,01pb -0,02pb -0,02pb -0,01pb -0,02pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,14

HU 1,51 2,09 2,10 2,08 2,06 2,02
6M změna 0,24pb 0,05pb 0,00pb -0,03pb -0,10pb -0,23pb 

PL 1,62 1,61 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -1,01pb -0,96pb -0,90pb -0,84pb -0,83pb -0,80pb 

EUR -0,06 -0,04 -0,01 0,04 0,11 0,22

6M změna -0,05pb -0,02pb -0,02pb -0,05pb -0,09pb -0,13pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,54 0,55 0,62 0,74 0,95 1,12

1D změna -0,85 -0,92 -1,03 -0,67 0,78 -4,80 USD 0,22 0,31 0,39 0,25 0,55 1,01
6M změna 2,05 18,42 10,36 17,32 5,55 -29,38 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,29 0,29 0,39 0,37 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,89 1,91 1,96 1,98 1,96 CZ 0,30 0,48 0,61 0,76 0,88 1,13

PL 1,66 1,65 1,69 1,68 1,68 HU 1,97 2,20 2,51 2,80 3,14 3,27
EUR 0,03 0,02 0,02 0,10 0,10 0,23 PL 1,64 1,93 2,14 2,27 2,41 2,59

EUR 0,11 0,15 0,28 0,44 0,68 0,92

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

Na včerejších intenzivních jednání Řecka s ECB, řecký ministr financí, 
Y.Varoufakis, souhlasil se zpřístupněním řeckých 
účetních knih a přislíbil poskytnout „všechny potřebná 
data“ expertům z MMF, ECB a Evropské Komise. Ve středu by se 
tedy techničtí experti měli vrátit do Atén, aby přezkoumali stávající 
finanční situaci Řecka. 

Současně s aténskou technickou návštěvou budou ve středu probíhat 
i další jednání Řecka s věřiteli v Bruselu. V této fázi jednání půjde do 
tuhého – Řecko bude muset poprvé konkretizovat technické detaily, 
aby mohlo obdržet dohodnutou finanční půjčku. Podle slov předsedy 
Euroskupiny, J. Dijsselbloema, se totiž z navrhovaných řeckých 
reforem z konce února „zatím moc neuskutečnilo“. 

Dnes příjemně překvapila Čína svým nečekaným zrychlením 
meziroční míry inflace v únoru z 0,8 % na 1,4% (čekalo se 
1,0 %) a to i díky vstupu do nového čínského roku. V čase 
velkolepých oslav významného svátku Číny totiž výrazně vzrostly 
ceny potravin a cestovních nákladů, což se následně odrazilo 
v únorové inflaci. 

V USA dnes vyšel index optimismu malých podniků (NFIB index). 
Jeho únorová hodnota je 98b, což je o 0,9b pod očekávání a 
o 0,1b lépe než předchozí měsíc. Odpoledne budou zveřejněny 
údaje amerických velkoobchodních zásob za leden. Očekává se 
meziměsíční pokles o 0,1 %. 

Dnes zveřejněná průmyslová výroba ve Francii v lednu 
rostla o 0,4 % (m/m) a 0,6 % (r/r). Čekal se pokles o 0,3 % 
meziměsíčně a nárůst o 0,4 % meziročně. 

Euro/dolar pokračoval i dnes ve svém výrazném poklesu a přelomil 
hranici EUR/USD 1,075. Také výnosy evropských dluhopisů dnes 
pokračovaly ve včerejších poklesech – německý 5letý dluhopis klesl 
na -0,115 % a 10letý na historických 0,255%, italský 10letý na 
1,237 %.

Česká koruna dnes bez větších změn u EUR/CZK 27,27. 

Ropa Brent se dnes již pátým dnem klesá a sklouzává k 57 
USD/barel.

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