
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,230 27,28 27,17 0,09 -1,55

USA USD 24,297 24,44 24,24 0,15 7,30
V. Británie GBP 38,206 38,29 38,05 -0,02 8,67
Švýcarsko CHF 25,921 26,07 25,76 -0,43 12,75

Turecko TRY 9,131 9,07 9,19 0,58 -6,25
Polsko PLN 6,528 6,55 6,51 -0,02 0,93

Maďarsko 100HUF 8,734 8,75 8,69 -0,13 -0,89
Chorvatsko HRK 3,590 3,58 3,60 0,11 -0,53

Rumunsko RON 6,111 6,12 6,07 0,34 -1,04
Rusko 100RUB 44,475 44,94 44,10 -0,41 7,56

Ukrajina UAH 1,149 1,14 1,17 -0,41 -21,41
EUR/USD 1,121 1,12 1,12 0,01 -7,96
JPY/USD 123,600 123,95 123,30 -0,19 2,67

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

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

HU 0,77 1,50 1,50 1,42 1,44 1,45
6M změna -0,94pb -0,60pb -0,60pb -0,68pb -0,70pb -0,72pb 

PL 1,63 1,62 1,66 1,72 1,79 1,82
6M změna -0,46pb -0,45pb -0,42pb -0,34pb -0,26pb -0,22pb 

EUR -0,11 -0,12 -0,07 -0,01 0,05 0,16

6M změna -0,03pb -0,15pb -0,09pb -0,10pb -0,12pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,74 1,05

1D změna 0,04 -0,10 -0,12 -0,46 -0,98 -0,21 USD 0,12 0,15 0,19 0,28 0,44 0,77
6M změna 3,28 15,50 13,25 16,57 -0,49 14,59 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,32 0,32 0,41 0,39 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,37 1,42 1,48 1,41 1,46 CZ 0,33 0,54 0,79 1,01 1,31 1,56

PL 1,78 1,79 1,83 1,86 1,87 HU 1,58 1,91 2,45 2,93 3,39 3,50
EUR 0,05 0,05 0,03 0,11 0,10 0,32 PL 1,79 2,18 2,49 2,71 2,91 3,03

EUR 0,08 0,24 0,55 0,86 1,22 1,56

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

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

Česká národní banka na dnešním monetárním zasedání
dle očekávání rozhodla ponechat úrokové sazby beze
změny (0,05 %) a také potvrdila svůj závazek bránit
korunu v posilování přes hranicí EUR/CZK 27,0 až do druhé
poloviny 2016. ČNB dodala, že je i nadále připravena posunout
hladinu kurzového závazku, ale pravděpodobnost tohoto kroku se
od posledního zasedání snížila. Dále uvedla, že dobrá data
z ekonomiky působí proinflačně, zatímco silná koruna protiinflačně.
Rizika její prognózy jsou tedy nyní vyrovnaná, zatímco na minulém
zasedání byly protiinflační. Guvernér ČNB dále dodal, že je možné,
že česká ekonomika poroste letos rychleji, než je v prognóze. To ale
vzhledem k neočekávaně skvělému výsledku růstu českého HDP
z prvního kvartálu není žádným překvapením.

Celkově bychom vyjádření ČNB mohli označit jako spíš zdrženlivé.
K žádné slovní intervenci, která by oslabila korunu, nedošlo. Česká
koruna se držela po vyjádřeních ČNB překvapivě stabilně u
EUR/CZK 27,22.

Na dnešních jednáních věřitelů s Řeckem se opět prozatím
nedaří najít kompromis. Věřitelé i Řekové dnes předložili další
revidované návrhy jen minuty předtím, než zasedli ministři financí
eurozóny. „Ping-pongová“ jednání tak pokračují a Řecku zbývá už
jenom pár dní k získaní financí na splacení červnové hromadné
splátky 1,6 mld. eur pro MMF příští úterý. Šéfka MMF Ch. Lagarde
již dříve avizovala, že nesplacení splátky 30. 6. by automaticky
znamenalo default Řecka od 1. července.

ECB dnes ponechala limit financování (ELA programu) pro řecké
banky nezměněn (teď zhruba 89 mld. eur). (zdroj Reuters)

Evropské akcie nadále fluktuují nahoru a dolů podle toho,
jaké zprávy každá minuta z jednání přinese. Euro je dnes opět
volatilní – dopoledne lehce oslabovalo, odpoledne posílilo
k EUR/USD 1,12.

Spotřebitelská důvěra v Německu se i v červenci (10,1b.) drží těsně
u svého historického maxima (10,2b.).
Osobní výdaje v USA vzrostly v květnu o 0,9 % m/m, což je
největší nárůst zhruba za posledních 6 let. Osobní příjmy
v květnu také vzrostly, i když střídměji o 0,5 % m/m.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:58
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