
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,470 27,49 27,43 -0,04 0,29

USA USD 20,186 20,20 20,14 -0,00 0,31
V. Británie GBP 33,787 33,81 33,69 0,14 2,72
Švýcarsko CHF 22,508 22,53 22,44 0,03 1,07
Turecko TRY 9,642 9,63 9,71 -0,02 -3,27
Polsko PLN 6,634 6,64 6,60 0,06 1,84

Maďarsko 100HUF 9,070 9,08 9,03 -0,03 -0,30
Chorvatsko HRK 3,621 3,61 3,64 0,03 0,95
Rumunsko RON 6,239 6,25 6,22 -0,19 1,12

Rusko 100RUB 58,067 58,27 57,88 -0,23 -4,25
Ukrajina UAH 1,710 1,71 1,73 0,00 -30,18

EUR/USD 1,362 1,36 1,36 0,11 0,20
JPY/USD 101,680 101,80 101,48 -0,11 -0,71

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,17 0,27 0,36 0,43 0,53

6M změna 0,00pb 0,01pb -0,01pb -0,02pb -0,06pb -0,08pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,17
HU 1,58 2,38 2,40 2,45 2,50 2,60

6M změna -0,88pb -0,82pb -0,80pb -0,74pb -0,65pb -0,48pb 
PL 2,60 2,60 2,62 2,72 2,74 2,80

6M změna -0,01pb 0,02pb 0,02pb 0,07pb 0,04pb 0,05pb
EUR 0,24 0,24 0,25 0,31 0,40 0,57

6M změna -0,03pb 0,12pb 0,09pb 0,08pb 0,07pb 0,07pb
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS Sazby Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

1D změna 0,97 -0,04 -0,13 -0,34 0,39 -1,10 UK 0,49 0,50 0,50 0,62 0,79 1,11
6M změna -0,59 5,63 4,99 -6,57 3,81 -7,32 USD 0,09 0,12 0,15 0,23 0,32 0,53

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,36 0,37 0,43 0,43 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,42 2,53 2,62 2,48 2,55 CZ 0,37 0,60 0,89 1,13 1,53 1,94
PL 2,66 2,64 2,67 2,67 2,67 HU 2,59 3,00 3,48 3,90 4,38 4,49

EUR 0,23 0,22 0,21 0,33 0,33 0,54 PL 2,68 2,97 3,30 3,47 3,67 3,85
EUR 0,37 0,48 0,78 1,12 1,56 2,03

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

Čína oznámila, že pro některé banky sníží požadavky na rezervy. 
Mělo by se jednat o banky, které významněji financují zemědělství a 
menší společnosti.  Čína si počátkem roku vytyčila cíl pro letošní HDP 
celkem ambiciózních 7,5 %. A trh má k tomuto cíli celkem důvěru, 
když v průměru predikuje růst Číny pro letošek o jen o trochu menší 
tempo 7,3 %.

Včera zveřejněný HDP USA přinesl očekávanou revizi směrem dolů 
z původně uváděného mizivého růstu o 0,1 % (mezikvartální 
anualizované tempo). Ovšem namísto očekávané revize na -0,5 % 
klesl HDP o celé 1,0 %. Pohled na strukturu dat, však trh ovlivnil jen 
málo. Americký dolar si od včerejška „dává pauzu“ v posilování vůči 
euru, ale akcie dále vzrostly. Dluhopisové výnosy po zveřejnění 
výsledku dál mírně klesly, ale poté naopak vyrostly nad původní 
hodnoty. Trh je přesvědčen o tom, že za špatným výsledkem HDP 
stálo extrémně mrazivé počasí. O to silnější růst bychom měli 
pozorovat ve čtvrtletí druhém.

Dle dnes zveřejněných dat osobní příjmy Američanů v dubnu 
vzrostly v souladu s očekáváním o 0,3 % meziměsíčně, zatímco 
výdaje klesly o 0,1 %, když se čekal růst o 0,2 %. Předchozí údaj byl 
revidován o desetinku vzhůru. Cenový deflátor spotřeby vzrostl 
v souladu s odhady o 0,2 % meziměsíčně a 1,6 % meziročně.

Šéfka mezinárodního měnového fondu Christine Lagard 
varovala africké země, které prožívají ekonomicky nejpříznivější 
období za celou generaci před masivními emisemi dolarového dluhu.

Argentina uzavřela dohodu se Světovou Bankou, Repsolem a 
Pařížským klubem věřitelů, která ji posouvá velmi blízko do bodu, kdy 
bude schopna se vrátit na dluhopisové trhy poté, kdy v roce 2001 
„defoultovala“ na svůj dluh.

A jedna zajímavost na konec týdne. Velká Británie započítá 
prostituci a drogové dealery do HDP – HDP se tak zvýší o 2,3 %. 
Nejde ale o nic neobvyklého, jde o celoevropskou metodiku. Celkově 
tyto změny přinesou papírově Velké Británii +5 % HDP.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,14:53
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