
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,435 27,44 27,40 -0,04 -0,02

USA USD 20,147 20,16 20,12 -0,05 1,42
V. Británie GBP 34,200 34,22 34,11 -0,15 4,27
Švýcarsko CHF 22,537 22,56 22,51 -0,06 0,46
Turecko TRY 9,414 9,40 9,44 -0,32 2,42
Polsko PLN 6,610 6,61 6,58 0,05 0,00

Maďarsko 100HUF 8,929 8,96 8,92 -0,53 -3,28
Chorvatsko HRK 3,621 3,62 3,63 -0,03 0,78
Rumunsko RON 6,246 6,24 6,23 -0,18 1,56

Rusko 100RUB 59,654 59,62 59,26 0,09 -2,29
Ukrajina UAH 1,686 1,69 1,70 -0,64 -30,53

EUR/USD 1,363 1,36 1,36 0,21 -0,78
JPY/USD 101,740 101,97 101,83 -0,23 -3,24

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,17 0,27 0,35 0,42 0,53

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,02pb -0,03pb -0,06pb -0,07pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,17

HU 1,97 2,38 2,40 2,43 2,44 2,50
6M změna -0,57pb -0,61pb -0,60pb -0,56pb -0,51pb -0,39pb 

PL 2,74 2,60 2,61 2,68 2,70 2,74
6M změna 0,46pb 0,02pb 0,00pb -0,03pb -0,02pb -0,01pb 

EUR 0,04 0,07 0,10 0,21 0,31 0,49

6M změna -0,16pb -0,19pb -0,13pb -0,08pb -0,09pb -0,07pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,50 0,50 0,50 0,63 0,98 1,22

1D změna -0,96 -0,96 -1,19 -0,71 -0,11 -2,23 6M změna 0,00pb -0,08pb 0,00pb 0,10pb 0,30pb 0,23pb
6M změna 2,12 2,64 4,32 -5,64 1,95 -3,88 USD 0,10 0,12 0,15 0,23 0,33 0,55

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,33 0,35 0,35 0,43 0,39 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,34 2,37 2,42 2,35 2,40 CZ 0,33 0,47 0,71 0,99 1,40 1,84
PL 2,48 2,37 2,37 2,49 2,38 HU 2,48 2,71 3,12 3,58 4,06 4,18

EUR 0,20 0,19 0,19 0,29 0,29 0,50 PL 2,49 2,67 2,98 3,22 3,42 3,61
EUR 0,31 0,40 0,67 1,01 1,47 1,94

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

Dluhopisové výnosy dnes setrvaly na nízkých úrovních. 
Kurz EUR/CZK se nacházel bez větších změn poblíž 27,42. 
Dolar dnes mírně oslabil na EUR/USD 1,364.

HDP v USA za první čtvrtletí bylo revidováno na -2,9 % 
z předchozího propadu o 1,0 %. Čekala se revize pouze 
na -1,8 %.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA klesly v květnu 
meziměsíčně o 1,0 %, když se čekala stagnace.

Šéf Bank of England banky Marc Carney svém včerjším 
projevu schytal kritiku členů parlamentu za nejasnou komunikaci 
ohledně zvyšování sazeb. Jednou prý hot a podruhé čehý, další člen 
ho nazval nespolehlivým „boyfriendem“.  Zatímco minulý týden Marc 
Carney působil jistěji ve smyslu přesvědčení o potřebě zvyšovat 
úrokové sazby již tento rok, ve svém včerejším projevu naopak 
upozorňoval na slabiny oživení, pomalý růst mezd atp.

Zítra zasedá Česká národní banka. To sice budeme bedlivě 
sledovat, ale je málo pravděpodobné, že dojde k nějakému měnově-
politickému posunu. V našem hlavním scénáři počítáme s tím, že 
Česká národní banka nechá posílit kurz EUR/CZK přes hladinu 27,0 
až ve čtvrtém čtvrtletí 2015. Námi prognózovaný vývoj dat by sice 
umožnil dřívější utažení měnové politiky, ale je pravděpodobné, že 
ČNB bude podhodnocený kurz držet co nejdéle. V čase, kdy se 
ovšem inflace bude nacházet na inflačním cíli, může tento přístup 
vyvolat spekulace na posílení měny. Opuštění režimu kontroly kurzu 
tedy nebude triviální, ale prozatím má ČNB „klid“.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,15:40
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