
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,440 27,45 27,37 0,00 -0,65

USA USD 24,883 25,12 24,80 -0,78 10,90
V. Británie GBP 37,883 38,17 37,80 -0,69 7,81
Švýcarsko CHF 26,401 26,59 26,35 -0,60 15,00

Turecko TRY 9,287 9,27 9,41 -0,84 -7,38
Polsko PLN 6,647 6,67 6,62 0,12 0,15

Maďarsko 100HUF 8,873 8,88 8,84 -0,05 -1,41
Chorvatsko HRK 3,626 3,62 3,63 0,06 0,75

Rumunsko RON 6,179 6,18 6,15 0,03 -0,93
Rusko 100RUB 46,844 47,15 46,45 -0,60 11,64

Ukrajina UAH 1,180 1,18 1,23 -1,66 -20,52
EUR/USD 1,104 1,11 1,09 1,03 -10,83
JPY/USD 124,650 125,03 124,40 -0,09 4,07

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 0,10

HU 1,32 1,65 1,64 1,54 1,55 1,56
6M změna -0,12pb -0,43pb -0,46pb -0,56pb -0,59pb -0,60pb 

PL 1,56 1,61 1,65 1,68 1,76 1,80
6M změna -0,51pb -0,47pb -0,43pb -0,38pb -0,29pb -0,24pb 

EUR -0,11 -0,12 -0,06 -0,01 0,05 0,16

6M změna -0,07pb -0,11pb -0,08pb -0,10pb -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 -0,60 -0,60 0,18 -0,13 0,16 1,60 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,42 0,75
6M změna 2,05 15,38 12,23 14,85 0,78 5,50 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,34 0,34 0,35 0,41 0,35 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,48 1,52 1,59 1,47 1,51 CZ 0,42 0,55 0,73 0,87 1,10 1,30

PL 1,74 1,76 1,77 1,81 1,82 HU 1,77 1,86 2,32 2,74 3,14 3,25
EUR 0,01 0,02 0,03 0,10 0,10 0,28 PL 1,74 2,09 2,39 2,60 2,80 2,93

EUR 0,08 0,20 0,42 0,67 0,97 1,26

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

Euro dnes výrazně posilovalo vůči americkému dolaru
z ranních EUR/USD 1,09 k EUR/USD 1,105. Vliv na něj mohly mít
jak dobré zprávy o oživení inflace v eurozóně, tak neurčité zprávy o
progresu v jednáních mezi Řeckem a věřiteli.

Spotřebitelské ceny v eurozóně v květnu vzrostly o 0,3 % r/r, což o
desetinku předčilo průměrné očekávání trhu. Květnový růst je prvním
meziročním nárůstem spotřebitelských cen za posledních 6
měsíců. Také jádrová inflace si polepšila, když se meziročně zvedla o
0,9 %, což je nejvyšší tempo za posledních 9 měsíců. Inflace napříč
eurozónou vděčí svému oživování částečně i zvedajícím se cenám ropy ze
začátku roku, oživující se poptávce a slabému euru.

O včerejší půlnoci řecká vláda vytvořili svůj návrh pro věřitele. Ta se ale
nejeví jako dostatečná a podle slov mluvčí EU M. Andreeva se ještě
hodně musí pokročit v jednáních. V tu samou dobu se sešli představitelé
IMF, ECB, Německa, Francie a Evropské komise, aby projednali řeckou
zapeklitou situaci. Řečtí věřitelé jsou evidentně téměř na pokraji se svojí
trpělivostí. Po několika měsících nekonečných jednání s Řeckem se totiž
rozhodli také vytvořit vlastní návrh reforem, kterými budou podmiňovat
uvolnění zbývajících 7,2 mld. eur. Teď by měly být tedy na stole dva
návrhy, jejichž detaily nejsou zatím známy. Je to evidentně hra o čas a
nervy. Podle zdroje Wall Street Journal představitelé EU nechtějí, aby
jejich návrh byl vnímán jako ultimátum, ale na druhé straně je to "ber-nebo-
nech" nabídka.
Výnos dvouletého řeckého dluhopisu dnes klesl z ranních 24,2 % k 23,3
% p.a.

Odpoledne budou zveřejněny tovární objednávky v USA za duben,
u kterých se čeká lehký meziměsíční pokles -0,1 % oproti březnovým 2,0
% m/m. Včera zveřejněný ISM index v americkém průmyslu v květnu
vzrostl ze svého dvouletého minima na 52,8b, což bylo o 0,8b. nad
očekáváním trhu. Podle RBI je skvělý květnový výsledek ISM
indexu jen dalším potvrzením jejího názoru, že slabá
americká data z prvního čtvrtletí byla jen výjimkou z řady.

Regionální měny dnes oslabovaly, s výjimkou české koruny, která se
držela víceméně stabilně v průběhu dne u EUR/CZK 27,42. Polský zlotý
oslabil k EUR/PLN 4,13 a maďarský forint k EUR/HUF 309.
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