
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,305 27,32 27,24 -0,02 -0,84

USA USD 25,856 26,06 25,79 0,09 21,68
V. Británie GBP 38,298 38,43 38,16 0,30 10,38
Švýcarsko CHF 25,732 25,89 25,67 0,32 13,09

Turecko TRY 9,871 9,85 9,97 0,84 2,63
Polsko PLN 6,614 6,62 6,56 0,61 0,62

Maďarsko 100HUF 8,991 9,00 8,87 0,90 2,39
Chorvatsko HRK 3,572 3,56 3,60 0,11 -1,08

Rumunsko RON 6,155 6,15 6,12 0,23 -1,19
Rusko 100RUB 41,682 41,93 41,43 -1,56 -24,72

Ukrajina UAH 1,179 1,18 1,22 -3,05 -29,46
EUR/USD 1,057 1,06 1,05 0,75 -17,82
JPY/USD 121,170 121,48 121,14 -0,17 11,81

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,23 0,32 0,40 0,49

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,04pb -0,03pb -0,01pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,14

HU 1,27 2,07 2,09 2,05 2,04 1,99
6M změna 0,02pb 0,04pb 0,00pb -0,04pb -0,11pb -0,23pb 

PL 1,63 1,61 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,99pb -0,95pb -0,88pb -0,80pb -0,79pb -0,75pb 

EUR -0,04 -0,05 -0,01 0,03 0,10 0,21

6M změna -0,05pb -0,03pb -0,02pb -0,06pb -0,09pb -0,14pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,54 0,54 0,78 0,84 0,91 1,12

1D změna 0,21 1,44 0,87 -0,04 -0,82 -1,16 USD 0,20 0,16 0,34 0,45 0,62 0,99
6M změna 5,46 24,96 13,91 21,13 3,45 -30,77 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,28 0,27 0,37 0,35 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,79 1,79 1,85 1,86 1,81 CZ 0,29 0,47 0,63 0,76 0,88 1,16

PL 1,65 1,63 1,65 1,67 1,64 HU 1,97 2,10 2,42 2,72 3,03 3,16
EUR 0,01 0,00 0,00 0,08 0,09 0,22 PL 1,65 1,86 2,08 2,21 2,34 2,52

EUR 0,09 0,16 0,28 0,44 0,64 0,84

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

Běžný účet platební bilance v ČR vykázal v lednu rekordní 
přebytek ve výši 33,58 miliard korun. Velmi optimistická očekávání 
trhu (Bloomberg průzkum) na 26 miliardový přebytek tak byla hladce 
pokořena. V letošním roce počítáme s dalším přebytkem běžného 
účtu. 

Ceny českých průmyslových výrobců v únoru zaznamenaly pokles o 
0,1 % meziměsíčně. My jsme čekali nárůst o 0,3 % m/m mimojiné 
kvůli únorovému růstu cen ropy na světových trzích. Meziroční sestup 
cen v průmyslu se prohloubil na -3,6 % z lednové hodnoty -3,5 %. O 
následujícím vývoji cen průmyslových výrobců bude 
rozhodovat jak pohyb cen ropy, tak kurz koruny vůči 
dolaru.

Tento týden bude však největší událostí středeční měnově-
politické zasedání Fedu. RBI čeká, že Fed vypustí slovíčko 
"patience" (trpělivost) ze slovníku - tzn. indikace zvýšení sazeb na 
polovinu roku a další podpora pro dolar - rozhodnutí ale bude zřejmě 
těsné, takže se může dostavit i opačný efekt.

Ceny ropy Brent i WTI dnes pokračovaly v pátečním poklesu. Brent 
klesl k 53 USD/barel a WTI se začíná přibližovat k svému šestiletému 
minimu (viz.graf, zdroj Bloomberg, Macrobond).

Česká koruna dnes odpoledne trochu oslabila vůči euru zpátky 
k EUR/CZK 27,3. Koruna zatím v tomto roku posílila o 1,2 procenta 
vůči euru. Člen bankovní rady ČNB L. Lízal se však dnes vyjádřil, že 
posun hranice EUR/CZK kurzu směrem k slabší koruně by byl 
v současné době kontraproduktivní. 

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