
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,670 27,70 27,59 0,09 0,53

USA USD 20,676 20,69 20,55 0,39 1,36
V. Británie GBP 34,859 34,88 34,62 0,53 4,96
Švýcarsko CHF 22,729 22,75 22,65 0,04 0,91
Turecko TRY 9,706 9,67 9,75 0,63 5,82
Polsko PLN 6,629 6,64 6,61 0,03 0,87

Maďarsko 100HUF 8,789 8,83 8,76 -0,32 -1,84
Chorvatsko HRK 3,620 3,61 3,64 0,08 0,61
Rumunsko RON 6,245 6,25 6,22 0,18 1,41

Rusko 100RUB 57,660 57,70 57,35 0,21 -1,58
Ukrajina UAH 1,676 1,67 1,68 0,32 -27,13

EUR/USD 1,338 1,34 1,34 -0,28 -1,50
JPY/USD 102,740 102,76 102,43 0,16 0,65

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,27 0,35 0,42 0,52

6M změna 0,00pb -0,01pb -0,01pb -0,02pb -0,05pb -0,04pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16
HU 1,90 2,10 2,10 2,15 2,19 2,24

6M změna -0,33pb -0,74pb -0,74pb -0,70pb -0,69pb -0,66pb 
PL 2,62 2,60 2,60 2,67 2,69 2,72

6M změna 0,05pb 0,01pb -0,01pb -0,04pb -0,04pb -0,05pb 
EUR 0,03 0,04 0,10 0,21 0,31 0,49

6M změna -0,10pb -0,14pb -0,12pb -0,08pb -0,08pb -0,06pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,50 0,53 0,70 0,76 0,91 1,26

1D změna 0,33 0,37 0,24 -1,00 0,46 -1,59 USD 0,22 0,22 0,22 0,33 0,44 0,64
6M změna -5,00 -0,74 2,23 8,23 6,02 -10,33 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,34 0,36 0,37 0,44 0,48 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,36 2,51 2,62 2,47 2,59 CZ 0,36 0,56 0,81 1,05 1,40 1,85
PL 2,40 2,33 2,34 2,44 2,35 HU 2,48 2,87 3,29 3,73 4,28 4,41

EUR 0,22 0,20 0,21 0,31 0,31 0,56 PL 2,44 2,65 2,90 3,10 3,30 3,53
EUR 0,32 0,43 0,68 0,98 1,39 1,82

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 dopoledne mírně posilovala a na 
okamžik si „sáhla“ na EUR/CZK 27,60. Po otevření 
amerických trhů ovšem rychle oslabila do těsné blízkosti 
EUR/CZK 27,70. Za oslabením zřejmě stály vnější faktory, neboť 
oslabovala i řada jiných měn „emerging markets“, přičemž dolar proti 
euru dnes posílil k EUR/USD 1,338 z ranní úrovně EUR/USD 1,342. 
V období, kdy se očekává růst sazeb v USA, může být „neúročená“ 
česká koruna terčem spekulací a tudíž tlaků na oslabení, ale jestli je 
dnešek tím případem, nelze v tuto chvíli potvrdit.

České maloobchodní tržby v červnu stouply o parádních 
8,2 % meziročně. Jedná se o nejvyšší přírůstek od září 2008. Trh 
čekal v průměru nárůst o 4,5 %, náš odhad se činil 6,5% a nejvyšší 
odhad na trhu byl 7%. Po sezónním očištění (červen měl výhodu 
jednoho pracovního dne) obchodníci utržili o 6,4 % více než loni a o 
2,5% více než v květnu. Jedná se o nejsilnější meziměsíční přírůstek v 
letošním roce. Červnový výsledek maloobchodních tržeb potvrdil, že 
spotřeba domácností v ČR roste a ve druhém čtvrtletí polevila jen mírně. 
Červnový růst tržeb potvrzuje, že silný květnový výpadek v růstu tržeb 
byl jen jednorázovou záležitostí ovlivněnou květnovými svátky. Tržby 
rostly napříč obchody – nejen u prodejců telefonů, počítačů, zboží po 
internetu, sportovního vybavení, aut ale i potravin. Dnešní údaje z 
maloobchodu dávají naději na další slušný růst ekonomiky ve 2Q 
2014. I když růst ekonomiky nebude v mezičtvrtletním srovnání tak silný 
jako v 1Q 2014 (+0,8%), meziroční přírůstek by měl vyšplhat k 3%!
Maloobchodní tržby v eurozóně v červnu vzrostly o 0,4 % m/m 
a 2,4 % r/r.

Dnes ráno trhy nepotěšilo zveřejnění výrazného poklesu indexu 
nákupních manažerů v oblasti služeb v Číně na 50,0 bodu 
z předchozích 53,1, tedy na samou hranici kontrakce sektoru. Dříve 
zveřejněný PMI index z průmyslu má ovšem mnohem větší váhu a ten 
naopak v červenci zaznamenal nárůst na 51,7 b.
Španělský PMI index ve službách v červnu rostl na 56,2 b. 
z předchozích 54,8 b., když se čekalo 55,2. Naopak v Itálii došlo 
k poklesu na 52,8 b. z předchozích 53,9 b., když se čekalo 53,8.

Akciové trhy v Evropě dnes mírně rostly, když potěšilo zveřejnění 
kvartálních výsledků BMW a Credit Agricole.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,14:57
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