
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,025 27,04 26,99 -0,02 -2,79

USA USD 24,504 24,52 24,32 0,25 -0,24
V. Británie GBP 38,181 38,19 37,86 0,67 2,72
Švýcarsko CHF 25,357 25,41 25,26 -0,60 -5,37

Turecko TRY 8,913 8,79 8,94 0,96 -12,56  
Polsko PLN 6,557 6,57 6,54 0,17 -0,17

Maďarsko 100HUF 8,723 8,73 8,68 0,01 -2,10
Chorvatsko HRK 3,560 3,55 3,58 0,08 -1,44

Rumunsko RON 6,123 6,12 6,10 0,07 -2,20
Rusko 100RUB 40,695 40,93 40,32 -0,90 14,68

Ukrajina UAH 1,105 1,10 1,11 -0,27 -29,69
EUR/USD 1,103 1,11 1,10 -0,54 -2,54
JPY/USD 123,760 123,80 123,04 0,44 4,65

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 0,46 1,34 1,35 1,36 1,37 1,39

6M změna -0,94pb -0,75pb -0,75pb -0,74pb -0,74pb -0,73pb 
PL 1,51 1,61 1,66 1,72 1,79 1,83

6M změna -0,53pb -0,41pb -0,35pb -0,28pb -0,20pb -0,15pb 
EUR -0,12 -0,13 -0,07 -0,02 0,05 0,17

6M změna -0,09pb -0,10pb -0,07pb -0,07pb -0,08pb -0,10pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,58 0,75 1,07

1D změna 0,73 1,53 1,43 -0,10 -0,73 0,20 USD 0,13 0,15 0,19 0,29 0,47 0,81
6M změna 8,28 4,54 5,68 15,46 0,14 12,66 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,26 0,24 0,23 0,34 0,30 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,43 1,47 1,55 1,46 1,51 CZ 0,26 0,42 0,64 0,85 1,13 1,46
PL 1,70 1,66 1,64 1,75 1,72 HU 1,58 1,84 2,29 2,71 3,12 3,23

EUR -0,01 0,00 0,00 0,08 0,09 0,30 PL 1,69 1,92 2,18 2,40 2,62 2,81
EUR 0,07 0,20 0,44 0,71 1,06 1,40

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

Čínský Shanghai akciový index dnes opět klesl (cca. -1,6
%). Čínské akcie včera zaznamenaly strmý pád dolů o 8,5 %. 30
denní volatilita Shanghai indexu se v pondělí vyšplhala na nejvyšší
úroveň od 1997. Po uzavření obchodovacího dne čínská vláda ujistila
trhy, že nestáhla svoji podporu akciovým trhům. Vyvstává tedy otázka,
jak bude čínská vláda postupovat dál. Poslední podpora akciového
trhu je přinejmenším relativně problémová a objevují se již obavy
některých investorů o omezení této vládní podpory. V případě silně
regulované čínské ekonomiky je na místě obava, zda jde jen o
technickou korekci. Makroekonomická data zatím výraznější problémy
neindikují.

Ropa dnes prolomila hranici 53 USD/barel, u které se
odpoledne nachází. Jen od začátku července ropa Brent zlevnila o
zhruba 15 % a je teď nejlevnější od února.

Zlato se dnes drží necelých 10 dolarů pod hranicí 1100 USD/unce.

Koruna dnes fluktuovala mezi EUR/CZK 27,01 a 27,035.
Od července posílila česká koruna o zhruba 20 haléřů.

Britská ekonomika rostla podle předběžného odhadu v druhém
čtvrtletí 2015 v souladu s očekáváním trhu o 0,7 % č/č a 2,6 % r/r.
Díky příznivému výsledku z druhého kvartálu nastává otázka, kdy se
britská centrální banka rozhodne zvednout úrokové sazby
z historických minim, na kterých je drží již asi 6 let. Ovšem britská
centrální banka se pro rozhodnutí o prvním zvýšení sazeb opírá i o
jiná data, zejména na vývoj nominálních mezd vzhledem
k produktivitě a inflace.

Euro dnes mazalo své včerejší zisky a odpoledne se přibližuje
k EUR/USD 1,102.

Odpoledne vyjde několik zajímavých dat z Ameriky jako
spotřebitelská důvěra a Richmond Fed index. RBI společně
s trhem čekají mírné snížení spotřebitelské důvěry v USA. Naopak
Richmond Fed index z výrobního sektoru by se měl lehce zvednout k 7
bodům – nejlepší letošní hodnotě. Především spotřebitelská důvěra by
před zítřejším zasedáním Fedu mohla ovlivnit vývoj dolaru.
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