
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,455 27,46 27,39 0,07 0,05

USA USD 20,179 20,19 20,08 0,16 1,58
V. Británie GBP 34,361 34,38 34,11 0,47 4,77
Švýcarsko CHF 22,569 22,58 22,49 0,14 0,61
Turecko TRY 9,469 9,43 9,51 0,58 3,01
Polsko PLN 6,627 6,64 6,60 0,26 0,26

Maďarsko 100HUF 8,916 8,94 8,87 -0,15 -3,42
Chorvatsko HRK 3,623 3,62 3,64 0,06 0,83
Rumunsko RON 6,258 6,26 6,23 0,19 1,76

Rusko 100RUB 59,842 59,92 59,39 0,32 -1,98
Ukrajina UAH 1,698 1,69 1,75 0,52 -30,02

EUR/USD 1,360 1,36 1,36 -0,21 -1,02
JPY/USD 101,740 101,86 101,66 -0,12 -3,24

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,17 0,27 0,35 0,42 0,53

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,02pb -0,03pb -0,06pb -0,07pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,17
HU 1,44 2,27 2,30 2,34 2,35 2,43

6M změna -1,10pb -0,72pb -0,70pb -0,65pb -0,60pb -0,46pb 
PL 2,79 2,61 2,61 2,68 2,70 2,74

6M změna 0,51pb 0,03pb 0,00pb -0,03pb -0,02pb -0,01pb 
EUR 0,04 0,07 0,10 0,21 0,31 0,49

6M změna -0,15pb -0,19pb -0,13pb -0,08pb -0,09pb -0,07pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS Sazby Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

1D změna -0,02 0,02 0,11 0,27 0,29 -0,16 UK 0,52 0,52 0,53 0,58 0,87 1,15
6M změna 2,08 2,92 4,64 -5,38 2,36 -4,47 USD 0,10 0,12 0,15 0,23 0,33 0,55

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,32 0,34 0,34 0,43 0,41 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,30 2,33 2,36 2,32 2,35 CZ 0,34 0,48 0,70 0,97 1,37 1,83
PL 2,45 2,34 2,34 2,47 2,37 HU 2,48 2,57 2,90 3,35 3,81 3,94

EUR 0,19 0,19 0,19 0,29 0,29 0,50 PL 2,47 2,64 2,95 3,18 3,39 3,59
EUR 0,31 0,41 0,67 1,01 1,46 1,92

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

Česká koruna dnes mírně oslabila na EUR/CZK 27,44 z ranních 
27,42. 
Polský zlotý se po včerejším hlasování důvěře vlády nachází na 
mírně silnějších hodnotách poblíž EUR/PLN 4,14.

Česká národní banka na dnešním zasedání nesáhla ani 
na úrokové sazby ani na kurz koruny. Cokoliv jiného by bylo 
šokem. 
Na tiskové konferenci ČNB zaznělo: Rizika stávající prognózy jsou 
mírně protiinflační. Jako protiinflační rizika ČNB označila výrazně 
utlumenější vývoj v zahraničí, nižší ceny potravin, nižší výhled 
regulovaných cen a o něco málo expanzivní fiskální politika. Jako 
proinflační riziko ČNB označila rychlejší odeznívání protiinflačního 
působení domácí ekonomiky a trhu práce. 
V souvislosti s tím bankovní rada uvedla, že neukončí 
používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve, než 
ve druhém čtvrtletí roku 2015. 

V našem hlavním scénáři počítáme s tím, že Česká národní 
banka nechá posílit kurz EUR/CZK přes hladinu 27,0 až ve 
čtvrtém čtvrtletí 2015. Námi prognózovaný vývoj dat by sice 
umožnil dřívější utažení měnové politiky, ale je pravděpodobné, že 
ČNB bude podhodnocenou hodnotu koruny držet co nejdéle. V čase, 
kdy se ovšem inflace bude nacházet na inflačním cíli, může tento 
přístup vyvolat spekulace na posílení měny. Opuštění režimu kontroly 
kurzu tedy nebude triviální, ale prozatím má ČNB „klid“.
Důvěra spotřebitelů ve Francii v červnu mírně vzrostla na 86 bodů 
z předchozích 85 b., čekala se stagnace.

Osobní příjmy Američanů v květnu v souladu s odhady vzrostly o 
0,4 % m/m. Osobní výdaje vzrostly jen o 0,2 %, čekalo se 0,4 % 
m/m.

Připomeňme si ještě včerejší revizi amerického HDP za první 
čtvrtletí na -2,9 % (mezikvartální anualizovaný růst) z původně 
odhadnutých -1,0 %, když trh čekal revizi na -1,8 %. Důvodem revize 
byly horší čisté exporty, ale také spotřeba domácností. Dolar včera 
vůči euru oslabil na EUR/USD 1,365, ale dnes své ztráty umazal zpět 
na EUR/USD 1,360.
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