
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,370 27,44 27,29 -0,09 -0,76

USA USD 24,931 24,97 24,83 1,58 12,76
V. Británie GBP 38,549 38,63 38,48 0,43 10,55
Švýcarsko CHF 26,447 26,51 26,33 0,56 15,31

Turecko TRY 9,545 9,54 9,62 0,77 -4,15
Polsko PLN 6,664 6,68 6,62 -0,22 1,00

Maďarsko 100HUF 8,895 8,95 8,85 -0,34 -1,11
Chorvatsko HRK 3,631 3,62 3,66 -0,08 1,06

Rumunsko RON 6,146 6,16 6,13 -0,08 -1,55
Rusko 100RUB 49,853 50,21 49,33 1,61 5,56

Ukrajina UAH 1,202 1,22 1,22 -1,20 -18,29
EUR/USD 1,098 1,10 1,10 -0,33 -12,20
JPY/USD 121,520 121,77 121,42 -0,01 3,23

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

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,04pb -0,03pb -0,02pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,11

HU 1,96 1,80 1,78 1,68 1,68 1,70
6M změna 0,37pb -0,30pb -0,32pb -0,42pb -0,47pb -0,48pb 

PL 1,58 1,61 1,65 1,68 1,75 1,79
6M změna -0,54pb -0,47pb -0,43pb -0,38pb -0,30pb -0,24pb 

EUR -0,14 -0,11 -0,05 -0,01 0,05 0,16

6M změna -0,19pb -0,13pb -0,06pb -0,09pb -0,13pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,71 1,00

1D změna -0,34 -0,42 -0,84 0,74 -0,29 -1,38 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,42 0,74
6M změna 3,13 19,16 13,09 17,43 2,27 0,89 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,33 0,28 0,33 0,38 0,35 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,56 1,58 1,64 1,54 1,56 CZ 0,34 0,51 0,69 0,85 1,05 1,25

PL 1,74 1,73 1,75 1,80 1,78 HU 1,77 1,92 2,35 2,74 3,11 3,22
EUR 0,01 0,02 0,03 0,09 0,10 0,26 PL 1,74 2,01 2,28 2,47 2,64 2,80

EUR 0,09 0,20 0,40 0,66 0,95 1,24

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

Podnikatelská důvěra v ČR vzrostla v květnu na 12,7 bodu oproti
11,9b. v dubnu. Důvěra v české služby viditelně vzrostla. Důvěra
podnikatelů ve stavební sektor se oproti minulému měsíci
nezměnila, ale od začátku roku se kontinuálně zlepšuje.
Důvěra českých spotřebitelů se v květnu lehce snížila na 1,3 bodu,
což je sice nejslabší výsledek od loňského listopadu, ale pořád se drží
blízko svého historického maxima.

Připomeňme, že zítra proběhne mimořádné zasedání
českého parlamentu na projednání návrhu opozice o
vyslovení nedůvěry vůči současné vládě. Při současném
zastoupení koalice (111 křesel z 200) by tak návrh opozice neměl
projít.
Česká koruna se dnes drží bez většího pohybu u EUR/CZK 27,35.

Dolar se dnes po pátečních ziscích vůči euru ustálil u hladiny
EUR/USD 1,10. V pátek odpoledne dolar viditelně posílil o zhruba
1,8 % vůči společné evropské měně, kdy reagoval na zveřejnění
květnové jádrové inflace (+0,3 % m/m a 1,8 % r/r). Jádrová
inflace v USA byla v květnu nejen nad očekávání trhu, ale
i nejlepší hodnota od ledna 2013. Fed podmiňuje své
rozhodnutí o prvním zvýšení úrokových sazeb nejen silnějším datům
z amerického trhu práce, ale i právě růstu inflace. Prezidentka
amerického Fedu J. Yellenová v pátek po zveřejnění dat o inflaci
uvedla, že očekává první zvýšení úrokových sazeb v roce 2015. RBI
počítá s prvním zvýšením sazeb o 25 bp v září a o dalších 25 bp do
konce roku 2015.

Polský zlotý dnes vstřebával informace o včerejším vítězství A. Duda
v druhém kole polských prezidentských voleb. Nový euroskeptický
prezident by mohl nepřímo negativně ovlivnit složení vlády, o kterém
bude rozhodnuto na nadcházejících parlamentních volbách na
podzim. Polský zlotý dnes ráno v reakci na výsledky voleb
oslabil na nejslabší úroveň za poslední dva měsíce.
V průběhu dne se ale vrátil k EUR/PLN 4,10.

Mluvčí řecké vlády G. Sakellaridis dnes uvedl, že je úkolem vlády
splatit svoje dluhy a to v rámci i mimo Řecka. Mluvčí však nepotvrdil,
ani nevyvrátil, jestli Řecko splatí červnové splátky vůči IMF. Výnos
řeckého dvouletého vládního dluhopisu se dnes drží u 22,6 % p.a.
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