
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,360 27,37 27,31 -0,02 -1,51

USA USD 24,610 24,69 24,50 0,31 10,90
V. Británie GBP 37,225 37,36 37,06 0,40 5,32
Švýcarsko CHF 26,369 26,40 26,18 0,50 14,33

Turecko TRY 9,071 9,04 9,13 0,34 -8,57
Polsko PLN 6,809 6,84 6,77 0,71 3,46

Maďarsko 100HUF 9,069 9,07 8,97 0,55 1,19
Chorvatsko HRK 3,606 3,60 3,63 -0,08 -0,55

Rumunsko RON 6,175 6,18 6,16 -0,10 -1,56
Rusko 100RUB 47,870 48,03 46,89 1,10 -0,74

Ukrajina UAH 1,177 1,17 1,20 0,55 -26,90
EUR/USD 1,113 1,12 1,11 -0,15 -10,07
JPY/USD 120,410 120,51 120,00 0,26 4,52

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 1,60 1,80 1,80 1,70 1,69 1,69
6M změna -0,48pb -0,30pb -0,30pb -0,40pb -0,46pb -0,51pb 

PL 1,61 1,60 1,63 1,65 1,66 1,69
6M změna -0,48pb -0,46pb -0,43pb -0,37pb -0,35pb -0,30pb 

EUR -0,08 -0,10 -0,04 -0,01 0,06 0,17

6M změna -0,05pb -0,08pb -0,05pb -0,09pb -0,12pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,70 0,99

1D změna -0,03 0,02 -0,06 0,06 0,26 2,88 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,41 0,72
6M změna 6,80 23,94 17,04 16,31 2,94 4,10 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,28 0,28 0,37 0,35 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,75 1,76 1,67 1,60 1,61 CZ 0,34 0,43 0,54 0,65 0,80 0,96

PL 1,67 1,65 1,68 1,70 1,67 HU 1,77 1,94 2,31 2,65 2,99 3,12
EUR 0,00 0,00 0,01 0,06 0,06 0,24 PL 1,66 1,96 2,19 2,34 2,46 2,60

EUR 0,07 0,16 0,35 0,53 0,76 0,98

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 %

5.5.2015

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

Německý ministr financí W. Schaeuble dnes na konferenci uvedl, že
vidí spíš skepticky možnost, že by se Řecko dohodlo se svými věřiteli
do nejbližšího zasedání Euroskupiny, které se uskuteční 11. května.
Ministr dále zopakoval, že Německo si nepřeje, aby Řecko opustilo
eurozónu, a udělá vše v rámci svých možností, aby k defaultu Řecka
nedošlo.

Evropská komise (EK) dnes zveřejnila svoji
makroekonomickou prognózu pro roky 2015 a 2016 (viz.
Tabulka, zdroj EK). Prognóza EK počítá s inflací v eurozóně blízko
nuly pro první polovinu roku 2015 v důsledku poklesu cen energií. Pro
druhou polovinu roku 2015 a dále v roce 2016 by se inflace
v eurozóně měla zvedat. Ve své nové prognóze EK zlepšila výhled
ekonomické aktivity eurozóny z tempa 1,3 % v 2015 (zveřejněné
v únoru) na 1,5 % pro rok 2015. Naopak pro druhou největší
ekonomiku bloku se společnou měnou, Francii, Evropská komise mírně
zhoršila výhled tempa růstu HDP pro rok 2016 na 1,7 %. Tempo růstu
HDP pro Řecko pro rok 2015 bylo v nové prognóze snížené na
pouhých 0,5 % oproti 2,5 % v předchozí prognóze.

Euro se dnes odpoledne nachází u EUR/USD 1,115.

Česká koruna je dnes bez většího pohybu u EUR/CZK 27,35.

Dnes odpoledne bude zveřejněn ISM index ve službách v USA za
duben. Trh čeká v průměru lehké snížení na 56,2 bodu oproti
březnovým 56,5 b. Dubnová hodnota by se tak měla pořád držet u
svého 8 letého maxima. Včera zveřejněné tovární objednávky v
USA v březnu vzrostly o 2,1 % m/m. Konsenzus trhu byl 2,0 %
m/m. Únorový údaj byl revidovaný směrem dolů na -0,1 % m/m z
původních +0,2 % m/m.

Cena ropy Brent se dnes oproti včerejšku lehce zvýšila na 65,5 USD
za barel.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:30
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projednáno s oddělením Compliance RB nebo RBI. RB nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv třetím osobám použitím informací a údajů obsažených v tomto dokumentu. Investiční doporučení vytvářená
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Příkopě 28, Praha 4.

 Reálné HDP (%) Inflace (%) Nezaměstnanost (%) 
Země 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Eurozóna 1,5  1,9 0,1 1,5 11,0 10,5 
Německo 1,9 2,0 0,3 1,8 4,6 4,4 
Řecko 0,5 2,9 -1,5 0,8 25,6 23,2 

Prognóza EK květen 2015 


