
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,395 27,41 27,32 0,09 -0,78

USA USD 25,072 25,16 24,88 0,57 13,33
V. Británie GBP 38,605 38,73 38,49 0,15 10,76
Švýcarsko CHF 26,461 26,54 26,31 0,05 15,21

Turecko TRY 9,528 9,52 9,61 -0,18 -4,53
Polsko PLN 6,616 6,68 6,59 -0,72 0,15

Maďarsko 100HUF 8,862 8,89 8,82 -0,37 -1,42
Chorvatsko HRK 3,624 3,62 3,64 -0,19 0,75

Rumunsko RON 6,143 6,16 6,13 -0,05 -1,66
Rusko 100RUB 49,671 50,18 49,31 -0,37 5,54

Ukrajina UAH 1,202 1,22 1,22 -1,24 -18,97
EUR/USD 1,091 1,10 1,09 -0,63 -12,51
JPY/USD 123,220 123,28 121,48 1,37 4,71

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

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,04pb -0,03pb -0,02pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,11

HU 1,93 1,80 1,77 1,68 1,68 1,70
6M změna 0,64pb -0,29pb -0,33pb -0,42pb -0,47pb -0,48pb 

PL 1,57 1,61 1,65 1,68 1,75 1,79
6M změna -0,55pb -0,47pb -0,43pb -0,38pb -0,30pb -0,24pb 

EUR -0,14 -0,11 -0,05 -0,01 0,05 0,16

6M změna -0,17pb -0,12pb -0,07pb -0,10pb -0,13pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,71 1,00

1D změna -1,04 -0,87 -0,15 0,12 -0,29 -0,82 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,42 0,74
6M změna 1,48 17,42 12,48 18,49 2,27 2,64 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,28 0,32 0,40 0,35 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,56 1,59 1,67 1,55 1,57 CZ 0,34 0,50 0,67 0,83 1,03 1,24

PL 1,73 1,75 1,77 1,80 1,80 HU 1,77 1,96 2,41 2,80 3,18 3,29
EUR 0,01 0,02 0,02 0,08 0,09 0,26 PL 1,74 2,04 2,37 2,58 2,77 2,90

EUR 0,08 0,19 0,40 0,64 0,94 1,22

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

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

Euro dnes ráno pokračovalo ve svém oslabování vůči dolaru a
pokořilo hranici EUR/USD 1,09, což je nejslabší hodnota od konce
dubna. Negativně na něj působí nekonečná jednání Řecká s věřiteli,
ale také opět mírně rostoucí spekulace na růst úrokových sazeb Fedu.
Dle agentury Reuters řecký ministr financí Y. Varoufakis dnes uvedl, že
Řecko zaplatí splátku IMF naplánovanou na 5. června, protože do té
doby bude dohoda s věřiteli dokončena. Řecko musí v průběhu
června zaplatit IMF 4 splátky v celkové hodnotě 1,6 mld. eur. První
splátka ve výši 300 mil. eur by měla být splacena již příští pátek.

Odpoledne dolar může reagovat na zveřejnění několika
sledovaných amerických indikátorů za květen, mezi jinými i
Fed indexů z výrobního sektoru nebo spotřebitelské důvěry. U
Richmond indexu sentimentů výrobců trh čeká v květnu zlepšení o 3
body oproti dubnovým -3b. Dallas Fed index výrobní aktivity by se
v tomto měsíci měl taky dle očekávání trhu mírně zlepšit z -16 bodů na
-11,5b. U obou indexů výrobní aktivity se jedná jen o návrat
k hodnotám ze začátku roku po jejich poklesu v březnu a dubnu.
Důvěra amerických spotřebitelů by se v květnu měla
změnit jen minimálně - trh čeká pokles na 95b. z dubnových
95,2b. Spotřebitelská důvěra v USA se již od začátku roku drží u
svých předkrizových hodnot.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA v dubnu klesly dle
očekávání o 0,5 % m/m oproti březnovým nahoru revidovaným 5,1
% m/m. Objednávky bez dopravy příjemně překvapily růstem o 0,5
%, zatímco trh čekal v průměru 0,3 % m/m. Také objednávky
kapitálového vybavení v dubnu vzrostly (1 % m/m) a to dokonce již
druhým měsícem.

Odpoledne se euro-dolar drží u EUR/USD 1,09.

Maďarská centrální banka dnes dle očekávání RBI i trhu
snížila hlavní úrokovou sazbu na 1,65 % z předchozích 1,8
%. Jedná se tak o třetí snížení úrokové sazby za tři měsíce. Maďarský
forint již od rána oslaboval až k současným EUR/HUF 309.
Česká koruna se dnes opět bez většího pohybu drží u EUR/CZK
27,37. Dnes probíhá hlasování o nedůvěře vůči současné české
vládě. Všeobecně se nečeká, že by návrh opozice prošel a to kvůli
nadpoloviční většině koalice v dolní sněmovně.
Cena ropy Brent dnes lehce klesla k 63 USD za barel.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,15:00
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