
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,365 27,40 27,30 -0,24 -1,64

USA USD 24,535 24,63 24,34 0,31 10,09
V. Británie GBP 37,077 37,23 36,91 -1,77 4,59
Švýcarsko CHF 26,238 26,32 26,05 0,29 13,69

Turecko TRY 9,040 8,99 9,10 -1,87 -9,21
Polsko PLN 6,761 6,78 6,70 -0,81 2,88

Maďarsko 100HUF 9,019 9,04 8,96 -0,43 0,19
Chorvatsko HRK 3,609 3,61 3,63 -0,36 -0,58

Rumunsko RON 6,181 6,19 6,16 -0,43 -1,83
Rusko 100RUB 47,347 47,78 46,96 -0,46 -5,81

Ukrajina UAH 1,152 1,16 1,17 -0,99 -30,06
EUR/USD 1,118 1,12 1,11 -0,16 -10,44
JPY/USD 120,140 120,27 119,97 -0,02 4,81

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 1,52 1,80 1,80 1,70 1,69 1,69
6M změna -0,06pb -0,29pb -0,30pb -0,40pb -0,46pb -0,51pb 

PL 1,60 1,60 1,63 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,34pb -0,35pb -0,32pb -0,29pb -0,28pb -0,25pb 

EUR -0,03 -0,09 -0,04 -0,01 0,06 0,17

6M změna 0,02pb -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 0,55 1,64 1,02 0,06 1,03 -0,24 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,41 0,72
6M změna 7,12 24,98 18,15 15,32 3,09 -2,38 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 1,69 1,62 1,63 CZ 0,29 0,41 0,55 0,62 0,75 0,92

PL 1,65 1,65 1,65 1,68 1,66 HU 1,77 1,95 2,31 2,65 2,98 3,09
EUR 0,02 0,01 0,01 0,07 0,08 0,24 PL 1,65 1,93 2,15 2,29 2,44 2,56

EUR 0,07 0,17 0,34 0,50 0,73 0,95

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

Podle slov mluvčího řecké vlády G. Sakellaridise se řecký ministr 
financí Y. Varoufakis účastní nejbližšího zasedání Euroskupiny. Mluvčí 
dále uvedl, že Řecko plánuje splatit své finanční závazky načas, ale 
očekává od Evropské Unie a IMF poskytnutí finanční pomoci co 
nejdříve. Řecko by mělo v květnu splatit IMF téměř miliardu eur. Řecký 
ministr práce dnes v interview uvedl, že IMF požaduje tvrdé reformy na 
trhu práce a že nechce dovolit, aby Řecko povolilo ze svých 
zavedených úsporných opatření. Citlivá témata tak zůstávají především 
výše minimální mzdy a škrty důchodů. 
Výnos řeckého 10-ti letého vládního dluhopisu se dnes drží u 10,6 % 
p.a.

Dnes zveřejněný Sentix index důvěry investorů v eurozóně se 
v květnu jen lehce snížil na 19,6 bodu oproti dubnovým 20 
bodem. Květnová hodnota tak pořád zůstává u svého maxima od roku 
2007. Finální údaj indexu nákupních manažerů (PMI) v eurozóně 
potvrdil nepatrné snížení PMI indexu v dubnu na 52,0 bodů 
z březnových 52,2b. I přes lehký pokles zůstává dubnová hodnota 
druhá nejvyšší od loňského května. 

Index výrobní aktivity PMI v ČR se v dubnu snížil na své 
čtyř měsíční minimum 54,7 bodů. Jedná se o pokles o 1,4 bodu 
oproti předchozímu měsíci. Dubnová hodnota PMI indexu byla pod 
všemi odhady. I přes mírné snížení tento měsíc se index pořád drží 
v relativně vysokých hodnotách indikující pokračující slušnou expanzi 
české ekonomiky v druhém kvartálu 2015.
Česká koruna se dnes držela u EUR/CZK 27,37.

Dnes odpoledne bude zveřejněn výsledek vývoje továrních 
objednávek v USA za březen. Trh čeká v průměru rychlejší růst 2 % 
m/m oproti únorovému tempu 0,2 % m/m. Ostře sledovaný ISM index 
z výrobního sektoru, který byl zveřejněn v pátek, zůstal v dubnu beze 
změny oproti minulému měsíci na 51,5 bodech. V pátek zveřejněný 
finální údaj Michiganského indexu sentimentu amerických spotřebitelů 
potvrdil dubnový nárůst na 95,7 bodu oproti březnovým 93 bodem.

Euro-dolar se dnes přibližoval k hranici EUR/USD 1,11 
z pátečních EUR/USD 1,12. 

Cena ropy Brent se dnes drží bez výraznější změny u 64,5 USD za 
barel.
Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,15:10
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