
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,640 27,64 27,57 0,00 -1,06

USA USD 24,224 24,24 24,14 -0,25 15,22
V. Británie GBP 37,239 37,40 37,15 -0,29 6,40
Švýcarsko CHF 26,009 26,06 25,89 -0,47 12,72

Turecko TRY 9,896 9,83 9,94 0,65 2,25
Polsko PLN 6,608 6,62 6,59 -0,15 -1,05

Maďarsko 100HUF 9,006 9,03 8,97 -0,29 0,99
Chorvatsko HRK 3,582 3,58 3,59 0,00 -2,32

Rumunsko RON 6,219 6,22 6,20 -0,03 -1,55
Rusko 100RUB 38,692 39,02 38,00 2,17 -33,22

Ukrajina UAH 0,918 0,92 0,94 -1,90 -42,45
EUR/USD 1,141 1,14 1,14 0,19 -13,98
JPY/USD 118,520 118,85 118,16 -0,17 14,26

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 1,31 2,07 2,10 2,10 2,10 2,10
6M změna 0,00pb -0,02pb 0,00pb -0,05pb -0,09pb -0,15pb 

PL 2,06 2,02 1,99 1,94 1,93 1,91
6M změna -0,56pb -0,58pb -0,61pb -0,71pb -0,73pb -0,79pb 

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

6M změna -0,06pb -0,07pb -0,08pb -0,14pb -0,16pb -0,21pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,63 0,65 0,75 0,85 1,10

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,22 0,13 0,40 0,26 0,63 0,99
6M změna 6,28 15,71 11,94 7,48 9,87 -11,67 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

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 0,35 0,48 0,55 0,65 0,83 1,12

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HUThe record could not be found 1,95 2,15 2,40 2,75 2,88
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,62 1,67 1,76 1,87 2,01 2,20

EUR 0,15 0,18 0,31 0,47 0,70 0,95

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
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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

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 %

EUR/USD se dnes bez větších změn nachází poblíž 1,141.

Dnes budou trhy především sledovat zasedání ministrů 
financí eurozóny v Bruselu. Na programu je stále Řecko. 
Předjímat výsledek je těžké, ale jedno je téměř jisté; jednání budou 
tvrdá z obou stran. Celé jednání s Řeckem doprovází skeptická 
vyjádření stran řady ministrů financí v čele, jak jinak, s W. 
Schaeublem (Německo). Naopak sebevědomé vyjadřování přichází 
z Řecka. Nicméně pokud k dohodě nedojde do konce února, Řecku 
skončí záchranný program. To by znamenalo silnou nervozitu trhu, 
zesílené spekulace na default Řecka a jeho vystoupení z eurozóny. 
Výnos řeckého vládního dluhopisu se splatností 5 let dnes vzrostl 
nad 14 %, zatímco v pátek se nacházel na 12,3 %. Den před tím 
ovšem činil 16,5 %.

Ve středu bude zveřejněn záznam z minulého zasedání 
Fedu. Na něm šéfka Fedu  J. Yellen použila slovo „trpělivost“ ve 
vztahu k očekávanému růstu úrokových sazeb.  Záznam by mohl 
blíže objasnit, jak to s tou trpělivostí J. Yellen myslela. Některá data 
z USA na počátku roku zklamala a o to více budou sledovány 
předstihové indexy jako Filadelfský a newyorský Fed index a vývoj 
průmyslu USA. Od indexu nákupních manažerů eurozóny se 
očekává další zlepšení.

Česká koruna se dnes po posílení v pátek drží poblíž EUR/CZK 
27,62.

V naší nové prognóze počítáme i nadále s tím, že ČNB 
opustí režim kontroly kurzu nad EUR/CZK 27,0 ve druhé 
polovině roku 2016. Nicméně posilování koruny do té doby 
bude pozvolnější z důvodu pomalejšího růstu inflace. Na konci 
letošního roku tak čekáme kurz EUR/CZK 27,60, tedy beze změny 
oproti dnešku. Slabá inflace má potenciál v průběhu roku tlačit 
korunu ke slabším hodnotám. Hlavním rizikem je vývoj inflace v 
eurozóně.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,15:06
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