
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,400 27,49 27,33 -0,20 -0,94

USA USD 24,185 24,19 23,97 0,61 8,74
V. Británie GBP 37,987 38,09 37,78 0,04 9,11
Švýcarsko CHF 26,184 26,43 26,08 -0,95 13,72

Turecko TRY 9,328 9,25 9,37 1,07 -5,91
Polsko PLN 6,777 6,78 6,73 0,71 3,62

Maďarsko 100HUF 8,934 8,97 8,89 0,09 -1,12
Chorvatsko HRK 3,632 3,63 3,65 -0,14 0,72

Rumunsko RON 6,169 6,19 6,14 0,18 -1,25
Rusko 100RUB 48,279 48,57 47,40 0,35 2,69

Ukrajina UAH 1,170 1,20 1,21 -0,80 -17,99
EUR/USD 1,133 1,14 1,13 -0,69 -9,52
JPY/USD 119,850 119,93 119,13 0,60 3,08

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 1,71 1,80 1,78 1,68 1,68 1,69
6M změna -0,21pb -0,30pb -0,32pb -0,42pb -0,47pb -0,51pb 

PL 1,46 1,61 1,64 1,67 1,73 1,77
6M změna -0,65pb -0,46pb -0,42pb -0,37pb -0,30pb -0,24pb 

EUR -0,14 -0,12 -0,05 -0,01 0,06 0,17

6M změna -0,11pb -0,10pb -0,06pb -0,09pb -0,12pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,70 1,00

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,12 0,15 0,19 0,27 0,41 0,73
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 0,35 0,54 0,71 0,85 1,05 1,28

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,77 2,02 2,52 2,93 3,29 3,40
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,73 2,07 2,34 2,53 2,71 2,85

EUR 0,07 0,20 0,42 0,66 0,94 1,22

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

Příjemný „šok“ domácímu trhu dnes připravil Statistický úřad, který
zveřejnil tempo růstu české ekonomiky za první kvartál. Podle
předběžného údaje česká ekonomika v prvním kvartálu raketově
zrychlila na 2,8 % mezičtvrtletně a 3,9 % meziročně. Mezičtvrtletní
tempo růstu překonalo historické maximum z Q1 2006 a
bylo nejrychlejší ze všech zemí Evropské Unie. Růst české
ekonomiky byl tažen podle ČSÚ především
zpracovatelským průmyslem, z toho nejvíce výrobou dopravních
prostředků, strojů a zařízení. Detailní struktura HDP, která bude
zveřejněna 29. 5., by měla více ozřejmit, odkud se vzal tak překvapivě
vysoký růst HDP v prvním kvartálu. Měsíční data o českém průmyslu
podobné zrychlení v žádném případě nenaznačovala.

Nečekáme, že by tento překvapivý výsledek růstu českého HDP šel
ruku v ruce s růstem české inflace mimo očekávány vývoj. Proto se taky
domníváme, že ČNB neopustí svůj kurzovní závazek dřív než ve druhé
polovině roku 2016.

Česká koruna po zveřejnění dat vzápětí reagovala skokovým
posílením z EUR/CZK 27,45 až k EUR/CZK 27,33. Odpoledne se
drží koruna u EUR/CZK 27,36.

Běžný účet platební bilance ČR vykázal v březnu přebytek 26,7
miliard korun. Náš odhad počítal s přebytkem 13 mld. Kč a to kvůli
předpokládanému odlivu dividend ve výši 25 mld. Kč. Ty ve skutečnosti
činily 22,8 mld. Kč. Trh byl o něco optimističtější a v průměru čekal
přebytek běžného účtu 19 mld. Kč.

Dnes zveřejněný New York Fed index výrobního sektoru v květnu
vzrostl na 3,1 bodu, trh čekal v průměru růst na 5 bodů z předchozích -
1,19b.

Pro americký trh bude dnes zajímavé odpolední zveřejnění
průmyslové produkce v USA a Michiganského indexu
důvěry spotřebitelů. RBI čeká pokles průmyslové produkce v USA
v dubnu na -0,2 % m/m z předchozích -0,6 % m/m. Trh v průměru
čeká meziměsíční stagnaci. Předběžný údaj Michiganského indexu
důvěry amerických spotřebitelů za květen by dle trhu měl zůstat
nezměněn vůči předchozímu měsíci (95,9 bodu).

Dolar dnes lehce posiluje směrem k EUR/USD 1,132.
Cena ropy Brent dnes lehce klesla k 64,5 USD za barel.
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