
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,395 27,42 27,34 0,00 -0,90

USA USD 24,374 24,60 24,28 -0,85 9,84
V. Británie GBP 38,245 38,28 37,90 0,47 9,47
Švýcarsko CHF 26,342 26,41 26,20 0,02 14,52

Turecko TRY 9,057 9,03 9,15 -0,69 -8,17
Polsko PLN 6,678 6,72 6,67 -0,88 2,14

Maďarsko 100HUF 8,936 8,99 8,90 -0,73 -0,99
Chorvatsko HRK 3,616 3,61 3,64 -0,19 0,28

Rumunsko RON 6,135 6,16 6,12 -0,34 -1,68
Rusko 100RUB 48,133 48,57 47,40 0,81 1,06

Ukrajina UAH 1,170 1,20 1,21 -2,38 -18,12
EUR/USD 1,124 1,13 1,11 0,74 -9,92
JPY/USD 120,000 120,27 119,83 -0,06 3,69

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 1,78 1,80 1,80 1,69 1,69 1,69
6M změna -0,06pb -0,30pb -0,30pb -0,41pb -0,46pb -0,51pb 

PL 1,45 1,59 1,64 1,66 1,71 1,75
6M změna -0,66pb -0,48pb -0,42pb -0,38pb -0,32pb -0,26pb 

EUR -0,09 -0,11 -0,05 -0,01 0,06 0,17

6M změna -0,06pb -0,09pb -0,06pb -0,09pb -0,12pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,70 1,00

1D změna -0,68 -2,11 -1,70 0,02 -0,47 -0,18 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,41 0,73
6M změna 7,99 23,55 16,56 12,83 2,56 4,49 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,31 0,32 0,41 0,35 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,75 1,76 1,77 1,62 1,68 CZ 0,33 0,51 0,69 0,82 1,04 1,28

PL 1,74 1,76 1,78 1,76 1,78 HU 1,77 2,12 2,64 3,06 3,28 3,54
EUR 0,01 0,01 0,02 0,08 0,08 0,24 PL 1,71 2,06 2,35 2,55 2,70 2,83

EUR 0,07 0,21 0,42 0,67 0,98 1,25

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

Dnes zveřejněný údaj změny spotřebitelských cen v ČR v dubnu ukazuje
na meziměsíční růst o 0,3 %. Meziroční míra inflace zrychlila na
0,5 % z předchozích 0,2 %. Dubnový údaj byl prakticky plně v souladu s
naším očekáváním. Za dubnovým zdražením stály vyšší ceny u čerpacích
stanic, některých potravin a sezóně dražšího oblečení. Čekáme, že česká
inflace zůstane zřejmě poblíž současných hodnot až do listopadu a ČNB
nebude muset nic měnit na svém intervenčním závazku ještě dlouhou
dobu.

Podle nejnovějšího údaje podíl nezaměstnaných osob v ČR klesl v
dubnu na 6,7 % z březnové úrovně 7,2 %. My jsme čekali shodně s
trhem pokles na úroveň 6,8 %. Příjemným překvapením je počet
pracovních příležitostí v České republice, který se v tomto roce zvedá
každým měsícem – v dubnu vzrostl počet pracovních míst o celých 10 %
m/m (sezónně neočištěné). Připomeňme, že důležitou roli sehrává v tomto
případě i sezónnost.

Reakce české koruny na dnes zveřejněná data nebyla nijak výrazná.
Česká koruna se odpoledne drží poblíž EUR/CZK 27,4.

Průmyslová produkce ve Velké Británii v březnu nečekaně vzrostla o 0,5
% m/m. Oproti loňskému březnu zaznamenala nárůst o 0,7 %. Trh čekal v
průměru meziroční zlepšení o 0,1 %.

Odpoledne bude zveřejněn NFIB index optimismu malých podniků
v USA. Trh čeká v průměru v dubnu lehký nárůst na 96 bodů
z předchozích 95,2b. Zajímavější pro dolar bude zítřejší zveřejnění
maloobchodních tržeb v USA za duben, kde trh očekává jen malé
meziměsíční zrychlení na 0,2 %.

V Bruselu dnes pokračuje zasedání Euroskupiny ohledně finanční pomoci
Řecku. Podle nejnovějších zpráv se jednání mezi Řeckem a Euroskupinou
k nijak významnému bodu doposud neposunuly. Mluvčí Evropské komise
M. Andreeva dnes uvedla, že intenzivní jednání Řecka s jeho věřiteli
budou pokračovat i v dalších dnech.
Výnos řeckého 2-letého dluhopisu se dnes zvedl ke 21,5 %.

Výrazně se za poslední 2 týdny zvedl i výnos německých
dluhopisů – výnos 5-letého je u 0,11 % a 10-letého u 0,71 % p.a. (viz.
Graf).

Euro-dolar v průběhu dne poskočil z EUR/USD 1,115 k současným
EUR/USD 1,125.

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