
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,410 27,47 27,32 -0,18 -0,89

USA USD 24,978 25,10 24,88 -0,89 12,75
V. Británie GBP 38,109 38,42 38,01 -1,13 9,60
Švýcarsko CHF 26,506 26,61 26,41 -0,15 15,18

Turecko TRY 9,401 9,37 9,47 -0,93 -6,22
Polsko PLN 6,638 6,66 6,60 -0,20 0,42

Maďarsko 100HUF 8,874 8,88 8,81 -0,26 -1,54
Chorvatsko HRK 3,619 3,61 3,64 -0,08 0,50

Rumunsko RON 6,170 6,18 6,14 -0,18 -1,22
Rusko 100RUB 47,728 47,76 46,97 -0,67 5,86

Ukrajina UAH 1,183 1,19 1,20 -1,22 -20,42
EUR/USD 1,097 1,10 1,09 0,24 -11,87
JPY/USD 124,010 124,10 123,58 0,06 4,55

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,14 0,16 0,22 0,31 0,39 0,48

6M změna -0,01pb 0,00pb -0,04pb -0,03pb -0,02pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,10

HU 0,75 1,65 1,64 1,54 1,55 1,56
6M změna -0,47pb -0,43pb -0,46pb -0,56pb -0,60pb -0,62pb 

PL 1,55 1,61 1,65 1,68 1,75 1,79
6M změna -0,58pb -0,47pb -0,43pb -0,38pb -0,30pb -0,24pb 

EUR -0,10 -0,12 -0,06 -0,01 0,05 0,16

6M změna -0,23pb -0,12pb -0,08pb -0,09pb -0,13pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,48 0,51 0,57 0,71 1,00

1D změna -0,06 -1,00 -0,82 0,06 -0,20 1,58 USD 0,12 0,15 0,19 0,28 0,42 0,75
6M změna 1,76 15,83 11,37 17,77 1,67 3,32 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,28 0,33 0,39 0,35 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,47 1,51 1,56 1,49 1,53 CZ 0,34 0,50 0,67 0,82 1,02 1,24

PL 1,75 1,74 1,78 1,81 1,78 HU 1,77 1,83 2,23 2,63 2,99 3,11
EUR 0,01 0,02 0,03 0,08 0,10 0,23 PL 1,74 2,04 2,33 2,53 2,72 2,87

EUR 0,08 0,16 0,36 0,60 0,87 1,15

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 ekonomika se v prvním čtvrtletí se svým
závratným růstem 3,1 % č/č a 4,2 % r/r stala jasným
vítězem soutěže o nejvyšší mezikvartální tempo mezi
evropskými zeměmi. Tento opticky velkolepý růst byl tažen
domácí poptávkou; z pohledu přidané hodnoty zpracovatelským
průmyslem. Ten se podílel téměř na polovině meziročního nárůstu
hrubé přidané hodnoty, která bez daní činila 3,8 % r/r. Růst HDP
v prvním kvartálu byl rozložen přes všechny odvětví české ekonomiky,
dokonce i v doposud pokulhávajícím stavebnictví.

Tato nečekaně vysoká hodnota českého HDP má však i svoji
temnou stránku. Pokud bychom předpokládali, že česká
ekonomika bude šlapat tímto tempem i v dalších čtvrtletích, celoroční
růst by vzrostl o neuvěřitelných 13 %, což je nereálné. Pokud by
přidaná hodnota (1,6 % č/č) rostla i nadále takto rychle, její
celoroční růst by činil 6,6 %, což je taky dost nepravděpodobné. I
proto lze očekávat, že v dalších kvartálech uvidíme určité
zvolnění.

Vzhledem k faktu, že nejnovější česká statistická data jsou příznivější,
než jsme čekali, podrobujeme nyní náš celoroční odhad 2,4
% revizi. Odhadujeme, že by se růst české ekonomiky v tomto roce
mohl pohybovat kolem 3-4 %. ČNB počítá s letošním růstem 2,6 %.

Česká koruna dnes lehce posílila k EUR/CZK 27,37.

Zpřesněný údaj amerického HDP v prvním kvartálu ukazuje
na pokles -0,7 % č/č (anualizovaně). Trh očekával, že tento
pokles bude zhruba -0,9 % č/č, RBI čekala „jenom“ -0,5 % č/č.
Odpoledne bude zveřejněn Chicago PMI index v květnu, u kterého
trh čeká lehké zlepšení na 53 bodů z dubnových 52,3b.

Dolar se dnes drží vůči euru u EUR/CZK 1,097.

Maloobchodní tržby v Německu v dubnu vzrostly o 1,7 % m/m. Trh
počítal s pomalejším růstem 1 % m/m.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:45
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