
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,140 27,25 27,09 -0,46 -2,02

USA USD 24,460 24,58 24,38 -0,70 6,34
V. Británie GBP 38,214 38,34 38,13 -0,40 7,62
Švýcarsko CHF 25,936 26,08 25,88 -0,01 12,56

Turecko TRY 9,086 9,08 9,18 -0,30 -7,10
Polsko PLN 6,470 6,50 6,46 -0,54 0,56

Maďarsko 100HUF 8,602 8,68 8,58 -0,67 -1,01
Chorvatsko HRK 3,572 3,57 3,60 -0,45 -1,11

Rumunsko RON 6,053 6,08 6,04 -0,62 -1,63
Rusko 100RUB 43,865 44,36 43,68 -0,80 11,58

Ukrajina UAH 1,166 1,16 1,17 -0,49 -21,12
EUR/USD 1,110 1,11 1,11 0,11 -7,54
JPY/USD 122,880 123,19 122,79 -0,13 1,98

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6M změna -0,16pb -0,17pb -0,25pb -0,34pb -0,41pb -0,51pb 
PRIBID 0,15 0,16 0,22 0,31 0,39 0,48

HU 1,02 1,50 1,50 1,41 1,42 1,42
6M změna -0,21pb -0,57pb -0,60pb -0,69pb -0,72pb -0,74pb 

PL 1,60 1,62 1,66 1,72 1,79 1,82
6M změna -0,49pb -0,45pb -0,42pb -0,34pb -0,26pb -0,22pb 

EUR -0,12 -0,12 -0,07 -0,02 0,05 0,16

6M změna -0,04pb -0,11pb -0,08pb -0,09pb -0,12pb -0,16pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,58 0,74 1,05

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,12 0,15 0,19 0,28 0,45 0,78
6M změna 6,28 15,71 11,94 7,48 9,87 -11,67 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

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 0,32 0,54 0,79 1,03 1,34 1,61

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,58 1,94 2,48 2,99 3,44 3,58
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,79 2,15 2,47 2,72 2,93 3,07

EUR 0,09 0,22 0,50 0,83 1,23 1,61

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

Česká koruna dnes opět testovala trpělivost ČNB, když
odpoledne skokově posílila a dotkla se hranice EUR/CZK 27,10. Byl
tak překonán poslední rekord EUR/CZK 27,140 z letošního března.
Nejistota ohledně výsledku řeckého referenda a pondělní státní
svátek v ČR by mohly teoreticky vytvářet určitý prostor pro spekulace,
jestli ČNB bude připravena udržet intervenční hladinu EUR/CZK
27,0.

Zahraniční obchod ČR skončil v květnu s přebytkem ve
výši 17,3 miliard korun, což je historicky nejvyšší květnový
přebytek. Díky oživující se poptávce v Evropě zahraniční obchod ČR
směřuje letos k dalšímu rekordnímu přebytku, který pravděpodobně
letos překoná hranici 170 miliard korun, tj. 3,9 % HDP.

Dolar dnes opět lehce oslaboval k EUR/USD 1,112. I přesto,
že si dolar od začátku týdne připisoval zisky, včera skokově oslabil.
Oslabení dolaru bylo způsobeno nejnovějšími daty z amerického trhu
práce, které i přes skvělé výsledky z ADP reportu nenaplnily
očekávání trhu. RBI se však domnívá, že včerejší reakce dolaru
byla nepřiměřená a z čísel si vzala jen ta negativní fakta.
Podle RBI jsou červnová data z trhu práce solidní a růst sazeb v září
je teď víc pravděpodobný, než byl. Odpoledne se dolar drží u
EUR/USD 1,110.

V neděli se bude konat slavné „Greferendum“. Nejnovější
průzkumy potvrzují, že výsledek bude velice těsný (43% NE, 42,5 %
ANO, 14,5 % nerozhodnuto – zdroj Bloomberg). ELA (finanční
pomoc řeckým bankám) zůstává až do pondělka nezměněna (nyní
zhruba 89 mld. eur). V této chvíli existuje již několik různých scénářů,
co může nastat po referendu. Případné NE by mohlo spustit
argentinský scénář (vyhlášení bankrotu, zastavení ELA programu,
přísné kapitálové restrikce a nová měna). Případné ANO nejspíš
pád řecké vlády, nové volby, novou dohodu s věřiteli (kyperský
scénář). Objevují se scénáře, že další teoretickou možností by mohlo
být třeba ponechání eura a vystoupení z eurozóny (scénář Černé
hory) nebo zavedení měny navázané na euro (scénář Estonska v 90.
letech). Každopádně bude výsledek referenda velice
důležitý pro trhy - vysoká volatilita proto není
vyloučena.
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