
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,705 27,72 27,58 0,09 -0,65

USA USD 24,455 24,45 24,33 -0,03 17,42
V. Británie GBP 37,555 37,53 37,05 0,36 8,03
Švýcarsko CHF 26,236 26,33 26,11 -0,78 13,99

Turecko TRY 9,826 9,74 9,88 0,30 1,86
Polsko PLN 6,609 6,62 6,55 0,72 -0,91

Maďarsko 100HUF 9,000 9,02 8,90 0,83 0,99
Chorvatsko HRK 3,588 3,58 3,60 0,08 -1,81

Rumunsko RON 6,243 6,25 6,19 0,31 -0,60
Rusko 100RUB 36,796 37,81 36,05 -0,74 -36,47

Ukrajina UAH 0,912 0,92 0,95 -3,59 -42,85
EUR/USD 1,137 1,14 1,13 0,33 -15,15
JPY/USD 119,340 120,46 118,82 -0,92 16,61

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,16 0,17 0,24 0,33 0,40 0,51

6M změna 0,01pb 0,01pb -0,03pb -0,02pb -0,02pb -0,01pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,15

HU 1,34 2,08 2,10 2,10 2,10 2,10
6M změna -0,01pb -0,02pb 0,00pb -0,04pb -0,09pb -0,15pb 

PL 2,06 2,02 2,00 1,96 1,95 1,93
6M změna -0,57pb -0,58pb -0,60pb -0,70pb -0,73pb -0,78pb 

EUR -0,05 -0,03 0,00 0,05 0,13 0,26

6M změna -0,06pb -0,07pb -0,09pb -0,15pb -0,17pb -0,22pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,54 0,60 0,77 0,76 0,88 1,17

1D změna 1,99 1,76 1,63 1,85 -0,04 3,22 USD 0,05 0,13 0,16 0,41 0,56 1,01
6M změna 2,37 20,34 13,04 17,37 7,20 -30,29 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,34 0,34 0,34 0,43 0,46 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,94 1,83 1,82 1,95 1,84 CZ 0,35 0,47 0,54 0,64 0,85 1,14

PL 1,56 1,49 1,49 1,56 1,51 HUThe record could not be found 1,96 2,16 2,43 2,78 2,90
EUR 0,06 0,05 0,16 0,16 0,14 0,28 PL 1,65 1,71 1,83 1,94 2,11 2,29

EUR 0,15 0,18 0,31 0,47 0,71 0,96

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

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

OO

Ostře sledované více než 18 hodinové mírové jednání mezi 
představiteli Ruska, Ukrajiny, Německa a Francie v Minsku přineslo 
své ovoce. Příměří vstoupí platnost o půlnoci 15. února 
2015. Další detaily dohody ještě nejsou přesně známy, avšak 
francouzský prezident Hollande již uvedl, že dohoda bude 
obsahovat všechny hlavní body „od celkového příměří, kontroly 
hranic, decentralizace, složení těžkých zbraní a obnovení 
ekonomických vztahů“.  Intenzivní 10 měsíční ukrajinsko-ruský 
konflikt se zdá být zase o krok blíž k zdárnému konci. 

Rubl zareagoval na tyto pozitivní zprávy posílením - o 0,6% 
na 65,6, čímž smazal svůj včerejší propad o 3,3 procenta. Později 
se rubl vrátil k 66 za USD.

V Bruselu byly dočasně přerušeny jednání mezi 
investory a Řeckem. Pokračovat by se v nich mělo opět 16. 
února. K finálnímu řešení řecké finanční pomoci, na které všichni 
netrpělivé čekají, zatím nedošlo. Téma řecké pomoci se navíc 
diskutuje i na dnešním evropském summitu.  Řecké akcie a 
dluhopisy dnes rostou.

Maloobchodní prodej v USA poklesl meziměsíčně po 
sezónním očištění o -0,8%. Očekával se poloviční pokles.

Průmyslová produkce v Eurozóně v prosinci 
stagnovala. V meziročním srovnání se pokles zmírnil na -0,2%.  
Trh doufal v oživení výroby na + 0,3% meziročně. 

Nepříjemným překvapením je opětovný propad německé 
lednové inflace (meziroční) o 10 p. b. na -0,4%. I když 
zvýšené ceny alkoholu o 2,2% zabránily hlubší deflaci, nedokázaly 
vykompenzovat prudký pokles cen energií o -5,7%
. 
Cena ropy zůstává navzdory všem dnešním událostem bez 
větších změn, mírně nad 54 USD za barel.

Kurz EUR/CZK na hranici 27,7. EUR/USD opět 1,13.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:40
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