
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,030 27,07 27,00 -0,06 -2,91

USA USD 24,444 24,64 24,32 -1,12 -0,40
V. Británie GBP 37,928 38,22 37,74 -0,85 1,71
Švýcarsko CHF 25,509 25,61 25,44 -0,86 -6,14

Turecko TRY 8,828 8,80 9,02 -1,87 -14,57
Polsko PLN 6,546 6,55 6,50 -0,06 -0,40

Maďarsko 100HUF 8,722 8,72 8,64 0,37 -2,23
Chorvatsko HRK 3,557 3,55 3,57 -0,25 -1,74

Rumunsko RON 6,119 6,12 6,09 0,03 -2,10
Rusko 100RUB 41,066 42,13 40,71 -2,91 13,47

Ukrajina UAH 1,106 1,11 1,17 -1,47 -29,81
EUR/USD 1,107 1,11 1,10 0,78 -1,93
JPY/USD 123,150 123,83 123,12 -0,52 4,78

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,30 0,39 0,48

6M změna -0,01pb -0,01pb -0,02pb -0,03pb -0,01pb -0,03pb 
HU 0,46 1,34 1,35 1,36 1,37 1,39

6M změna -0,89pb -0,75pb -0,75pb -0,74pb -0,73pb -0,72pb 
PL 1,62 1,62 1,66 1,72 1,79 1,83

6M změna -0,39pb -0,40pb -0,36pb -0,28pb -0,20pb -0,15pb 
EUR -0,11 -0,13 -0,07 -0,02 0,05 0,17

6M změna -0,09pb -0,11pb -0,08pb -0,07pb -0,09pb -0,10pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,58 0,75 1,07

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,13 0,15 0,19 0,29 0,47 0,81
6M změna 6,28 15,71 11,94 7,48 9,87 -11,67 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,44 0,46 0,47 0,60 0,59 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 3,00 3,36 3,60 3,08 3,49 CZ 0,27 0,42 0,63 0,83 1,11 1,42

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,58 1,84 2,28 2,69 3,09 3,20
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,69 1,93 2,18 2,40 2,61 2,76

EUR 0,09 0,18 0,41 0,68 1,01 1,35

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 %

27.7.2015
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

Po ranním oslabení k EUR/CZK 27,07 koruna v průběhu dne
posilovala k 27,02. Podobný vývoj zaznamenaly dnes i měny
regionálních sousedů. Po ranním oslabování, polský zlotý odpoledne
posílil k EUR/PLN 4,130 a maďarský forint k EUR/HUF 310.

ČNB dnes opět odmítla komentovat, jestli intervenovala. Jen zopakovala,
že je připravena automaticky prodávat koruny
v neomezeném objemu, aby zabránila posilování koruny přes hranici
EUR/CZK 27,0.

Zmírnění napětí a relativní klid kolem Řecka se nejspíš
promítá i do lepší německé podnikatelské důvěry. Německý Ifo
index v červenci mile překvapil, když se místo očekávaného poklesu zvedl
ve všech svých sub-kategoriích. Ifo index očekávání se zvedl o 3 desetiny
na 102,4b., index podnikatelského prostředí o půl bodu na 108b. a
index hodnocení současné situace na 113,9b., zatímco trh čekal o bod
méně.

Euro dnes posilovalo k hodnotám z první poloviny července
k EUR/USD 1,108.

Ropa dnes sklouzla pod hranici 54 USD/barel. Od letošního
březnového minima (46,6 USD) ji dělí „jen“ asi 7 dolarů.

Zlato se dnes nakrátko vrátilo těsně nad hranici 1100 USD/unce, ale
odpoledne sklouzává pár dolarů pod tuto hranici.

Odpoledne budou zveřejněny objednávky zboží dlouhodobé
spotřeby v USA, u kterých trh čeká růst o 3,2 % m/m z květnových -2,2
% m/m. Vzhledem k vyšším výdajům na obranu a objednávkám Boeingů,
RBI čeká zvýšení o 5 % m/m.

V průběhu týdne si zaslouží pozornost středeční zasedání Fedu a
čtvrteční zveřejnění amerického HDP za druhé čtvrtletí.
V porovnání se slabým prvním čtvrtletím (pokles 0,2 % č/č anualizovaně)
odhaduje RBI v druhém čtvrtletí výraznější růst americké ekonomiky o 3,2
% č/č. Trh čeká růst 2,5 % č/č. Vedle údaje za druhý kvartál bude
zajímavé i zveřejnění revize amerického HDP za poslední 3 roky. Slušná
data z americké ekonomiky od dubna do července doplněné o možnou
revizi HDP Q1 směrem nahoru by se totiž podle RBI mohly stát dobrým
základem pro rozhodnutí Fedu zvednout sazby již na zářijovém zasedání.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:32
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