
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,275 27,29 27,20 0,13 -1,30

USA USD 23,920 24,04 23,83 -0,94 6,28
V. Británie GBP 38,058 38,06 37,90 0,19 8,01
Švýcarsko CHF 26,074 26,13 25,97 0,07 13,58

Turecko TRY 8,815 8,80 8,90 -0,15 -8,98
Polsko PLN 6,546 6,56 6,52 -0,06 1,24

Maďarsko 100HUF 8,767 8,78 8,71 0,37 0,38
Chorvatsko HRK 3,600 3,59 3,61 0,22 -0,17

Rumunsko RON 6,080 6,09 6,05 0,13 -1,57
Rusko 100RUB 44,666 45,17 44,43 0,10 18,75

Ukrajina UAH 1,130 1,10 1,14 1,91 -21,90
EUR/USD 1,141 1,14 1,13 0,64 -6,69
JPY/USD 122,650 123,60 122,46 -0,62 2,64

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,31 0,39 0,48

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

HU 1,33 1,65 1,63 1,50 1,50 1,52
6M změna 0,09pb -0,41pb -0,47pb -0,60pb -0,64pb -0,64pb 

PL 1,74 1,62 1,66 1,71 1,78 1,82
6M změna -0,37pb -0,46pb -0,42pb -0,35pb -0,27pb -0,22pb 

EUR -0,11 -0,13 -0,06 -0,01 0,05 0,17

6M změna -0,06pb -0,11pb -0,09pb -0,10pb -0,13pb -0,16pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,72 1,02

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,12 0,15 0,19 0,29 0,45 0,79
6M změna 6,28 15,71 11,94 7,48 9,87 -11,67 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

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 0,34 0,53 0,78 0,98 1,24 1,49

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,58 1,99 2,57 3,06 3,53 3,64
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,81 2,25 2,58 2,81 3,02 3,13

EUR 0,09 0,26 0,53 0,81 1,15 1,47

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

Euro-dolar dnes pokořil hranici EUR/USD 1,14.

Dnes i zítra bude trhy hýbat zasedání Euroskupiny, kde žhavým tématem bude
osud Řecka. Doposud pořád nejsou žádné náznaky nějakých viditelných
posunů v jednáních. Šéfka MMF Lagarde dnes uvedla, že pokud
Řecko nesplatí červnové splátky ve výši 1,6 mld. eur do 30.
června, nebude mu dána žádná extra perioda a bude vyhlášen
default od 1. července! Zároveň dodala, že doufá, že k dohodě mezi
Řeckem a věřiteli nakonec dojde.

Aténský SE index (ASE) dnes klesl na úroveň z roku 2012. Pokud by Aténský
SE index prolomil dno z roku 2012 (471 b.), dostal by se na úroveň zhruba z
devadesátých let minulého století. ( viz. graf)

Shrnutí včerejšího zasedání Fedu: 1) Jednání bylo více holubičí, než se
čekalo 2) Byl snížen odhad HDP kvůli letošnímu slabému prvnímu čtvrtletí (0,2
% k/k anualizovaně) 3) Optimismus ohledně dalšího ekonomického růstu ze
strany Fedu přetrvává 4) Členové Fedu preferují růst sazeb letos (prognóza
počítá s růstem o 50bp), ale mírně snížili výhled růstu sazeb na další 2 roky
(dolů o 25bp – na konec roku 2016 Fed čeká hlavní sazbu na 1,625 % a
2,875 % na konci 2017).

Včerejší vyjádření Fedu se moc nelišilo od toho dubnového. Šéfka Fedu J.
Yellenová zopakovala, že rozhodnutí o prvním zvýšení sazeb bude záviset
převážně na nejnovějších datech. Fed bude tedy nadále pečlivě sledovat další
data z trhu práce a vývoj inflace. I přesto, že zlepšení na americkém trhu
práce je již viditelné, Fed by rád viděl vyšší participaci na trhu práce.

Spotřebitelské ceny v USA v květnu vzrostly o 0,4 % m/m a
stagnovaly meziročně. Trh očekával o desetinku vyšší hodnoty. Jádrová
inflace v květnu dosáhla 0,1 % m/m a 1,7 % r/r - taky o desetinku pod
odhady.

J. Yellenová v projevu rovněž zmiňovala nepřímá rizika spojena s další
eskalací řecké krize – přímé vazby USA na Řecko jsou téměř zanedbatelné,
ale rizika pro USA zde plynou z potenciálních dopadů na Evropu.

Dolar reagoval na vyjádření Fedu oslabením z EUR/USD 1,127 k EUR/USD
1,135, akcie mírně vzrostly a dluhopisové výnosy klesly.
Výsledek jednání Fedu nijak nezměnil dosavadní prognózu RBI
a ta i nadále počítá s dvěma zvýšeními sazeb Fedu v 2015 – v září a
v prosinci. Trh zatím započítává necelé jedno zvýšení v tomto roce.

Česká koruna se drží odpoledne u EUR/CZK 27,25. Pokud se situace
kolem Řecka bude dál vyhrocovat, koruna může postupně
ztrácet své nedávné zisky.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:38
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