
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,835 28,04 27,71 0,60 1,22

USA USD 20,860 21,03 20,73 0,89 2,95
V. Británie GBP 35,109 35,35 34,90 0,72 6,10
Švýcarsko CHF 22,905 23,07 22,79 0,77 1,93
Turecko TRY 9,634 9,61 9,70 -0,74 5,69
Polsko PLN 6,622 6,65 6,60 -0,11 0,85

Maďarsko 100HUF 8,807 8,84 8,77 0,20 -1,10
Chorvatsko HRK 3,641 3,63 3,68 0,58 1,28
Rumunsko RON 6,267 6,31 6,23 0,35 2,13

Rusko 100RUB 57,573 57,95 57,27 -0,15 -1,33
Ukrajina UAH 1,682 1,68 1,70 -0,48 -29,04

EUR/USD 1,335 1,34 1,33 -0,19 -2,08
JPY/USD 102,270 102,64 102,27 -0,31 -0,06

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,27 0,35 0,42 0,52

6M změna 0,00pb -0,01pb -0,01pb -0,02pb -0,05pb -0,04pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16
HU 1,83 2,10 2,10 2,15 2,19 2,24

6M změna -0,38pb -0,74pb -0,75pb -0,70pb -0,70pb -0,66pb 
PL 2,63 2,60 2,60 2,67 2,69 2,72

6M změna 0,05pb 0,01pb -0,01pb -0,04pb -0,04pb -0,05pb 
EUR 0,03 0,04 0,10 0,21 0,31 0,49

6M změna -0,10pb -0,15pb -0,13pb -0,09pb -0,09pb -0,07pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,50 0,51 0,70 0,76 0,91 1,26

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,16 0,22 0,20 0,25 0,44 0,65
6M změna 6,28 15,71 11,94 7,48 9,87 -11,67 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

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 0,35 0,58 0,79 1,02 1,36 1,82
PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 2,48 2,96 3,39 3,84 4,39 4,52

EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 2,45 2,68 2,96 3,16 3,37 3,59
EUR 0,32 0,40 0,63 0,92 1,33 1,75

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

Měny emerging markets dnes pokračovaly v prudkém 
oslabování. Česká koruna dopoledne mírně posílila na 
EUR/CZK 27,74, ale poté prudce oslabila nad úroveň 28,0, 
aby se pak vrátila na EUR/CZK 27,80. Jakoby v některých 
významných portfoliích docházelo ke změně názoru na celý region či 
celou Evropu. Jak jsme včera uvedli, toto může úzce souviset s vývojem 
v USA, kde sice na peněžním trhu dnes nepozorujeme žádné 
významnější posuny (spekulace na rychlejší růst úrokových sazeb 
nejsou hmatatelné) ale dochází k dalšímu posilování dolaru proti euru 
– dnes na EUR/USD 1,334. S očekávaným nárůstem úrokových sazeb 
v USA je možné, že někteří hráči použijí měny jako je ta česká ke 
spekulacím, kdy nízkoúročené měny použijí jako zdroj pro financování 
spekulací na posílení dolaru (podobné „carry trades“ jsme viděli 
v české koruně naposledy v roce 2007). Pokud korunu nepodrží tržní 
síly, může tak učinit ČNB. Ale trh nyní dělá práci za ČNB a s ohledem 
na vývoj inflace bych případnou akci ČNB čekal až and úrovní 
EUR/CZK 28,50. Ale zjevná příčina oslabení není viditelná a koruna 
stále může své ztráty teoreticky rychle umazat.

Po květnovém poklesu o 1,5% průmyslová výroba v ČR v červnu 
přidala meziměsíčně nepatrných 0,1 %. Meziroční růst tak činil 8,1 %. 
Trh včetně nás čekal v průměru tempo 8,0%. Včera zveřejněná data z 
maloobchodu naznačila, že hypotéza o negativním vlivu dovolených v 
květnu je správná, což naznačovalo určitou šanci na lepší výsledek i 
pro průmyslovou výrobu, ale to se nestalo. Být to ve škole, ohodnotil 
bych červnový výkon českého průmyslu jako dobrý. Po očištění o 
meziroční výhodu jedno pracovního dne navíc činil růst v červnu 5,6 %. 
Pozitivní ovšem je, že vývoj předstihových indikátorů stále značí 
expanzi průmyslu v ČR a růst nových zakázek akceleroval na 15,8 % 
r/r z předchozích 8,7 % r/r. Rizikem do budoucna je stále především 
vývoj v eurozóně a samozřejmě i krize kolem Ukrajiny a Ruska.

Zahraniční obchod ČR se v červnu vrátil k vysokým přebytkům –
konkrétně 19,1 miliard korun. Je to druhý nejvyšší přebytek letošního 
roku. Trh čekal o pár miliard nižší přebytek (15 miliard, my 14 miliard). 
Vývoz opět po květnovém škobrtnutí rostl dvouciferným tempem (12,9 
% r/r v národním pojetí zahraničního obchodu). V těsném závěsu za 
vývozem se šplhal nahoru dovoz (o 11,9% r/r).

Italský HDP ve druhém čtvrtletí kleslo o 0,2 % č/č, když trh čekal růst 
o 0,1 %.
Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,14:34
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