
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,070 27,08 27,00 0,06 -3,13

USA USD 24,940 24,99 24,86 0,39 3,47
V. Británie GBP 38,824 38,96 38,75 0,20 6,56
Švýcarsko CHF 25,913 25,98 25,84 -0,09 -7,29

Turecko TRY 9,275 9,26 9,43 -1,07 -9,93  
Polsko PLN 6,575 6,59 6,55 -0,21 1,31

Maďarsko 100HUF 8,753 8,76 8,71 -0,06 -1,21
Chorvatsko HRK 3,564 3,56 3,58 0,08 -1,71

Rumunsko RON 6,131 6,13 6,10 0,15 -1,08
Rusko 100RUB 43,735 43,90 43,34 0,09 19,15

Ukrajina UAH 1,132 1,13 1,14 -0,37 -26,62
EUR/USD 1,084 1,09 1,08 0,10 -6,62
JPY/USD 124,300 124,37 123,96 0,19 5,40

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,30 0,39 0,48

6M změna -0,01pb -0,01pb -0,03pb -0,03pb -0,01pb -0,03pb 
HU 1,35 1,50 1,50 1,40 1,41 1,41

6M změna -0,58pb -0,60pb -0,60pb -0,70pb -0,71pb -0,72pb 
PL 1,61 1,62 1,66 1,72 1,79 1,83

6M změna -0,38pb -0,41pb -0,38pb -0,30pb -0,22pb -0,17pb 
EUR -0,12 -0,13 -0,07 -0,02 0,05 0,17

6M změna -0,05pb -0,08pb -0,07pb -0,07pb -0,09pb -0,11pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,58 0,75 1,08

1D změna 0,67 0,97 0,81 0,25 -0,19 -0,96 USD 0,13 0,15 0,19 0,29 0,46 0,78
6M změna 8,32 14,44 13,16 19,50 3,03 15,54 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,28 0,26 0,36 0,33 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,34 1,39 1,48 1,37 1,42 CZ 0,30 0,44 0,67 0,90 1,22 1,46

PL 1,69 1,62 1,63 1,74 1,70 HU 1,58 1,79 2,24 2,68 3,08 3,22
EUR 0,02 0,00 0,00 0,07 0,07 0,27 PL 1,68 1,92 2,17 2,39 2,61 2,78

EUR 0,07 0,19 0,44 0,74 1,09 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 %

20.7.2015
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

ČNB dnes informovala, že v pátek aktivně zasáhla proti
posilování koruny přes hranici EUR/CZK 27,0. Také
oznámila, že nebyla aktivní na devizovém trhu v pondělí. Dále ČNB
odmítla komentovat úroveň kurzu, na které koruny prodávala. Páteční
intervence je tak první aktivní intervenci ČNB na devizovém trhu od
listopadu 2013.

Od počátku července se česká koruna výrazně přibližuje k hranici
EUR/CZK 27. ČNB nedávno avizovala, že opatření na bránění
hranice jsou automatické (tzn. bez nutnosti předchozího souhlasu
bankovní rady) a může tedy kdykoliv a v jakémkoliv objemu
intervenovat. K tomuto kroku v pátek opravdu došlo. ČNB o tom
informovala se zpožděním až dnes. Takže transparentní komunikace,
na které si ČNB zakládá, v tomto případě trochu zaspala.

I přesto, že se situace kolem Řecka koncem minulého týdne postupně
vyjasňovala, další jednání budou následovat. EU schválila
překlenovací úvěr Řecku (7 mld. eur), aby mohlo splatit splátky ECB a
vyrovnat nedoplatky u MMF. V nejbližších týdnech budou probíhat
jednání Komise, ECB a MMF o ustanoveních pro třetí balíček pro
Řecko z ESM fondu. RBI varuje, že úspěch těchto jednání není 100%
jistý. Navíc, do 22. července musí řecký parlament schválit další
požadované reformy. Proto nemůžeme říct, že by se napětí
z finančních trhů kvůli Řecku již vytratilo.

Dnešek přinesl změnu především do běžného života Řeků. Řeckým
bankám se dnes podařilo otevřít, ovšem pořád s výraznými omezeními
jako třeba výběr z bankomatů 420 eur/týdně a restrikce na
transakce. Dnes začala platit také nové výše DPH 23 % (předtím
13%) a to na mnohé základní potraviny (maso, oleje nebo sůl).

Dolar v pátek posílil k EUR/USD 1,083, což je nejsilnější
hodnota od letošního dubna. Dnes odpoledne se drží poblíž
této hodnoty.

Polský zlotý dnes lehce oslaboval k EUR/PLN 4,12. Maďarský forint
se dnes držel u EUR/HUF 309. Maďarská centrální banka bude zítra
opět rozhodovat o výši úrokových sazeb. Trh čeká, že dojde
k dalšímu snížení ze současných 1,5 %.
Cena ropy Brent se dnes nachází u 56 USD za barel.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,15:12
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