
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,040 27,06 27,00 -0,09 -2,86

USA USD 24,581 24,75 24,52 -0,99 -1,12
V. Británie GBP 38,369 38,65 38,28 -1,04 3,03
Švýcarsko CHF 25,707 25,82 25,64 -0,47 -9,31

Turecko TRY 9,027 9,01 9,17 -1,13 -14,63
Polsko PLN 6,558 6,58 6,54 -0,14 -0,38

Maďarsko 100HUF 8,734 8,78 8,71 -0,49 -2,45
Chorvatsko HRK 3,566 3,56 3,58 0,08 -1,30

Rumunsko RON 6,112 6,12 6,10 -0,21 -1,42
Rusko 100RUB 42,814 43,59 42,61 -1,43 11,10

Ukrajina UAH 1,110 1,11 1,13 -1,82 -29,99
EUR/USD 1,101 1,10 1,09 0,72 -1,74
JPY/USD 123,810 124,13 123,65 -0,10 5,16

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,31 0,39 0,48

6M změna -0,01pb -0,01pb -0,03pb -0,02pb -0,01pb -0,03pb 
HU 0,57 1,33 1,35 1,36 1,37 1,39

6M změna -0,92pb -0,77pb -0,75pb -0,74pb -0,75pb -0,74pb 
PL 1,64 1,62 1,66 1,72 1,79 1,83

6M změna -0,38pb -0,42pb -0,37pb -0,30pb -0,21pb -0,17pb 
EUR -0,12 -0,13 -0,07 -0,02 0,05 0,17

6M změna -0,10pb -0,11pb -0,07pb -0,07pb -0,09pb -0,10pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,58 0,75 1,08

1D změna -0,20 -0,09 0,06 0,44 -0,38 -1,26 USD 0,13 0,15 0,19 0,29 0,47 0,81
6M změna 7,52 8,08 7,54 18,11 1,01 8,46 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,27 0,26 0,25 0,35 0,33 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,41 1,46 1,53 1,44 1,50 CZ 0,28 0,45 0,67 0,90 1,20 1,48
PL 1,69 1,63 1,63 1,73 1,71 HU 1,58 1,84 2,25 2,63 3,02 3,18

EUR 0,02 0,00 0,01 0,08 0,07 0,28 PL 1,68 1,94 2,20 2,42 2,64 2,82
EUR 0,07 0,18 0,43 0,71 1,07 1,42

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

Dnes v poledne česká koruna poskočila k EUR/CZK 27,05 z 27,01.
To vyvolalo spekulace o možném zásahu ČNB. Komunikační
strategií ČNB je veřejně komentovat intervence jenom v případě, když
to bude považovat na vhodné. ČNB odmítla komentovat, jestli dnes
intervenovala.

Šéf monetárního oddělení ČNB T. Holub dnes uvedl, že koruna se
stala protiinflačním faktorem, což by mohlo vést
k potřebě držet korunu déle než do plánované druhé
poloviny roku 2016. Prodloužení intervenčního režimu má i své
vládní zastánce včetně premiéra B. Sobotku i ministra financí A.
Babiše. ČNB rovněž nevylučuje použití jiných nekonvenčních nástrojů.
Prozatím se ale neprojevují silnější tlaky na jejich diskusi.

Řecký parlament včera úspěšně odsouhlasil další reformy. Na
hlasování se našlo i 31 „rebelů“ z vládní Syrizy, kteří hlasovali proti
návrhu. Zítra by měly začít jednání o podobě třetího
záchranného programu pro Řecko a potáhnout by se
mohly až do druhé poloviny srpna. ECB včera opět navýšila
limit pro financování řeckých bank (ELA program) o dalších 900 mil.
eur. Příští týden by Řecko mělo rozhodnout, kdy se opět otevře řecká
burza, která je zavřená už asi 4 týdny.

Euro dnes posilovalo k EUR/USD 1,1, tedy k úrovni z poloviny
července.

Zlato včera prolomilo hranici 1090 USD/unce. Dnes se
vyšplhalo zpět těsně nad 1100 USD/unce. Vývoj ceny zlata je letos
silně ovlivněn vývojem americké ekonomiky, převážně spekulacemi o
prvním zvýšení sazeb Fedu a silným dolarem. První zvýšení sazeb totiž
bude tlačit na posílení dolaru a zvyšování výnosů amerických
dluhopisů. Oba tyto faktory mají negativní vliv na cenu zlata. Tlaky
na snižování ceny zlata proto budou přetrvávat i
v nadcházejících čtvrtletích.

Ropa se dnes nachází pár centů pod 56 USD/barel.

Nezaměstnanost v Polsku se v červnu snížila k 10,3 % z květnových
10,8 %, což bylo o desetinku méně, než čekal trh.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:25
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