
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,590 27,61 27,55 0,02 0,55

USA USD 22,201 22,27 22,16 0,50 10,52
V. Británie GBP 35,209 35,24 35,13 0,24 4,60
Švýcarsko CHF 22,945 22,97 22,89 0,04 2,22
Turecko TRY 9,809 9,79 9,85 -0,07 1,76  
Polsko PLN 6,532 6,54 6,52 -0,23 -0,44

Maďarsko 100HUF 8,970 8,98 8,95 -0,16 -0,66
Chorvatsko HRK 3,600 3,60 3,61 0,00 -0,39
Rumunsko RON 6,236 6,24 6,22 -0,02 0,71

Rusko 100RUB 47,544 48,61 47,22 -2,06 -17,90
Ukrajina UAH 1,509 1,53 1,54 -1,86 -11,52

EUR/USD 1,243 1,24 1,24 0,06 -9,35
JPY/USD 115,690 116,09 114,61 0,73 13,91

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,26 0,34 0,41 0,51

6M změna 0,00pb -0,01pb -0,01pb -0,03pb -0,03pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16
HU 1,77 2,10 2,10 2,10 2,15 2,20

6M změna -0,61pb -0,40pb -0,40pb -0,45pb -0,45pb -0,49pb 
PL 2,12 2,07 2,06 2,04 2,02 2,01

6M změna -0,48pb -0,53pb -0,56pb -0,68pb -0,72pb -0,79pb 
EUR -0,03 -0,02 0,01 0,08 0,18 0,34

6M změna -0,21pb -0,25pb -0,25pb -0,24pb -0,23pb -0,25pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK Sazby Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

1D změna 0,21 0,31 0,74 2,05 0,23 -1,43 USD 0,53 0,54 0,64 0,75 0,89 1,11
6M změna -0,30 -2,85 -1,45 19,76 7,10 -17,75 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den0,0874 0,1209 0,1545 0,23435 0,3305 0,5533

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,44 0,46 0,47 0,60 0,59 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 3,00 3,36 3,60 3,08 3,49 CZ 0,32 0,45 0,58 0,77 1,09 1,54
PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 2,16 2,30 2,57 2,90 3,34 3,50

EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,81 1,88 2,02 2,20 2,43 2,67
EUR 0,21 0,27 0,44 0,68 1,05 1,46

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

Koruna se dnes obchodovala okolo EUR/CZK 27,60. Euro se 
obchodovalo okolo EUR/USD 1,242. Evropské akciové trhy 
povětšinou rostly.

V USA jsou dnes trhy zavřené kvůli státnímu svátku –
Den veteránů. Trhy se tedy spíše soustředí na situaci 
v Japonsku. Spekuluje se, že by premiér Abe mohl na konci roku 
vypsat předčasné volby a odložit plánované zvýšení daně 
z obratu. Tato daň je mezi Japonci nepopulární a její odložení by 
zvýšilo současné vládě šance na volební úspěch. Spekulace, že 
bude zvýšení daně odloženo, jsou vzpruhou pro japonské akcie.

Situace na východě Ukrajiny bohužel opět poněkud 
eskaluje. Dochází k stále častějšímu porušováni dohodnutého 
příměří.

Včera prudce poklesla průmyslová výroba v Itálii. 
Meziměsíčně poklesla o 0,9 %, zatímco se čekal se meziměsíční 
pokles jen o 0,2 %. Takto špatný výsledek nedává příliš dobré 
vyhlídky pro průmyslovou výrobu za celou eurozónu, jejíž výsledek 
bude zveřejněn ve středu. Čeká se sice meziměsíční růst o 0,7 %, 
ale ve světle včera zveřejněného výsledku italského průmyslu se 
můžeme dočkat i horšího výsledku. Italská a francouzská ekonomika 
jsou Achillovými patami ekonomiky eurozóny, jelikož u nich stále 
nedošlo k dostatečnému strukturálnímu přizpůsobení. Jelikož se 
jedná o velké ekonomiky, jejich problémy zpomalují i ostatní části 
eurozóny, možná i německou ekonomiku. Předběžné odhady HDP 
za 3Q, které budou publikované v pátek, budou proto pečlivě 
sledované s ohledem na pozorované zpomalování ekonomiky 
eurozóny.

Václav Franče, 234 401 729, research@rb.cz,14:30
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