
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,570 27,61 27,52 0,09 0,35

USA USD 25,456 25,65 25,39 -0,42 16,84
V. Británie GBP 37,685 37,99 37,61 -0,26 7,66
Švýcarsko CHF 26,510 26,53 26,36 0,45 16,65

Turecko TRY 9,808 9,79 9,89 -0,24 2,65
Polsko PLN 6,783 6,80 6,77 0,00 3,16

Maďarsko 100HUF 9,201 9,24 9,18 -0,28 3,49
Chorvatsko HRK 3,613 3,61 3,62 0,31 0,47

Rumunsko RON 6,242 6,25 6,22 0,00 0,22
Rusko 100RUB 44,605 45,03 44,02 0,96 -18,57

Ukrajina UAH 1,094 1,08 1,11 -0,32 -35,72
EUR/USD 1,083 1,08 1,07 0,65 -13,45
JPY/USD 119,660 119,76 119,42 -0,08 9,03

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 0,04 0,06 0,12

HU 1,22 1,91 1,93 1,87 1,84 1,82
6M změna -0,06pb -0,12pb -0,17pb -0,22pb -0,31pb -0,38pb 

PL 1,63 1,62 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,96pb -0,87pb -0,74pb -0,60pb -0,56pb -0,53pb 

EUR -0,07 -0,05 -0,02 0,02 0,09 0,20

6M změna -0,03pb -0,05pb -0,03pb -0,06pb -0,10pb -0,14pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,68 0,97

1D změna 0,24 -0,08 -0,08 1,46 -0,44 1,27 USD 0,11 0,14 0,18 0,27 0,40 0,69
6M změna 7,20 30,41 18,47 22,94 4,05 -15,58 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,22 0,18 0,34 0,26 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,65 1,63 1,65 1,70 1,65 CZ 0,27 0,30 0,40 0,51 0,64 0,86

PL 1,60 1,54 1,54 1,61 1,56 HU 1,97 1,84 2,06 2,37 2,68 2,80
EUR 0,03 0,04 0,01 0,10 0,09 0,22 PL 1,59 1,71 1,84 1,96 2,08 2,24

EUR 0,11 0,13 0,27 0,40 0,58 0,75

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 se dnes drží poměrně stabilně u EUR/CZK 27,55.
Polský zlotý i maďarský forint po včerejším posilování dnes oslabovali. 
Polský zlotý se ze včerejších EUR/PLN 4,055 vrátil k EUR/PLN 4,065 
a forint se v průběhu dnešku vracel zpátky k hranici EUR/HUF 300.

Dnes se euro-dolar vrátil ze včerejších EUR/USD 1,075 zpět nad 
hranici EUR/USD 1,08. Odpoledne se přibližoval již k EUR/USD 
1,083.

Včera zveřejněný americký ISM výrobní index se v březnu snížil na 
51,5 bodu oproti předchozím 52,9b. Trh čekal značně menší pokles 
na 52,5b. ISM index byl tak v březnu nejslabší od května 
2013. 

Dnes odpoledne bude zveřejněn počet nových žádostí o podporu 
v nezaměstnanosti v USA za minulý týden, kde trh čeká lehký nárůst na 
286 tis. Důležitější však budou zítra zveřejněné americká 
data z trhu práce. Připomeňme, že prezidentka Fedu J. Yellenová 
považuje zlepšující se podmínky na americkém trhu práce jako jednu 
z klíčových proměnných pro rozhodnutí Fedu o nejbližším zvýšení 
úrokových sazeb.

U dnes zveřejněných továrních objednávek v USA za únor trh čeká 
hlubší meziměsíční pokles -0,4 % oproti lednovým -0,2 % m/m.

Zítra budou zveřejněny maloobchodní tržby v České 
republice za únor. Počítáme s meziročním nárůstem 7,1 % (s auty) a 
6,4 % (bez aut). Náš odhad se opírá o současnou vysokou 
spotřebitelskou důvěru, která se drží poblíž svého historického maxima. 
Také růst mezd, i když lehce střídmý a klesající nezaměstnanost 
naznačují, že maloobchodní tržby by mohly pokračovat ve svém růstu. 
Trh čeká meziroční nárůst 6,0 % (s auty) a 5,1 % (bez aut).

ECB včera schválila navýšení limitu finanční pomoci (Emergency 
Liquidity Assistance programu) o dalších 700 mil.eur.

Ropa Brent dnes trochu zdražila k 55 USD za barel. 
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