
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,245 27,27 27,20 0,00 -1,64

USA USD 24,557 24,60 24,37 0,86 6,76
V. Británie GBP 38,426 38,56 38,19 0,35 8,21
Švýcarsko CHF 26,036 26,19 25,95 -0,50 13,00

Turecko TRY 9,157 9,12 9,19 0,66 -6,37  
Polsko PLN 6,504 6,51 6,48 0,03 1,09

Maďarsko 100HUF 8,668 8,69 8,62 0,20 -0,25
Chorvatsko HRK 3,590 3,59 3,61 0,08 -0,61

Rumunsko RON 6,086 6,10 6,07 -0,10 -1,09
Rusko 100RUB 44,272 44,37 43,79 1,34 12,61

Ukrajina UAH 1,169 1,16 1,17 0,16 -20,87
EUR/USD 1,110 1,12 1,11 -0,35 -7,53
JPY/USD 122,990 123,15 122,33 0,41 2,07

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6M změna -0,16pb -0,17pb -0,25pb -0,34pb -0,41pb -0,51pb 
PRIBID 0,15 0,16 0,22 0,31 0,39 0,48

HU 1,39 1,50 1,50 1,41 1,43 1,42
6M změna 0,16pb -0,57pb -0,60pb -0,69pb -0,71pb -0,74pb 

PL 1,61 1,62 1,66 1,72 1,79 1,82
6M změna -0,48pb -0,45pb -0,42pb -0,34pb -0,26pb -0,22pb 

EUR -0,06 -0,12 -0,06 -0,01 0,05 0,16

6M změna 0,02pb -0,10pb -0,08pb -0,09pb -0,12pb -0,16pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,58 0,74 1,04

1D změna 0,56 2,41 2,46 0,46 0,13 -0,13 USD 0,12 0,15 0,19 0,28 0,44 0,77
6M změna 2,58 14,79 11,75 16,50 -1,20 18,72 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,33 0,31 0,31 0,39 0,39 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,37 1,44 1,53 1,42 1,49 CZ 0,32 0,53 0,78 1,00 1,33 1,48
PL 1,77 1,81 1,82 1,85 1,89 HU 1,58 1,95 2,51 3,01 3,46 3,60

EUR 0,02 0,02 0,02 0,08 0,10 0,31 PL 1,79 2,19 2,52 2,77 2,98 3,12
EUR 0,07 0,23 0,51 0,83 1,21 1,57

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 %

1.7.2015

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

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

Řecko si dnes zasloužilo vlastní stránku v Okénku (viz.
strana 2).

Dnes a zítra přijde vlna dat z amerického trhu práce, kde
se očekávají relativně dobrá data. Dnes zveřejněna ADP
zaměstnanost skončila v červnu nad očekávání (růst 237 tis., zatímco
trh čekal 218tis.). RBI je ve svých odhadech ohledně zítra
zveřejněných dat (počet nových pracovních míst a nezaměstnanost)
optimističtější než trh. RBI očekává, že v červnu bude vytvořených
250 tis. nových míst mimo zemědělský sektor, zatímco trh v průměru
čeká 230 tis. Nezaměstnanost by se dle trhu měla v červnu ještě o
desetinku snížit na 5,4 %.

Odpoledne bude zveřejněn ISM index výrobního sektoru v USA,
kde trh očekává v průměru mírné zlepšení na 53,2b. z předchozích
52,8b.

Euro dnes oslabovalo k EUR/USD 1,10.

Český index nákupních manažerů (PMI index) v červnu
vzrostl nad očekávání na 56,9b. z květnových 55,5b. Červnový
údaj je nejlepší výsledek letošního roku, k dosažení vrcholu
z loňského května mu chybí jen 4 desetinky. Tempo růstu objednávek,
výroby i zaměstnanosti v červnu výrazně akcelerovalo a mohlo by se
promítnout do dalšího růstu průmyslové výroby. To vše jenom
potvrzuje náš předpoklad, že vývoj české ekonomiky by měl i
v druhém čtvrtletí být příznivý.

Polský PMI index v červnu vzrostl na 54,3 bodů. Maďarský PMI
index se svými 55,1 body výrazně zaostal za tým českým. PMI index
eurozóny byl potvrzen na 52,5b.

Regionální měny dnes lehce posilovaly. Maďarský forint
posílil k EUR/HUF 313,5, polský zlotý k 4,185. Česká koruna opět
nakrátko testovala hranici EUR/CZK 27,2.

Cena ropy Brent se dnes vrátila nad hranicí 60 USD za
barel. Ropa se držela od začátku týdne pod 60 dolarovou hranicí.
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Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“). Tento dokument
nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Dokument je určen výhradně pro potřeby adresáta a nesmí být kopírován a rozšiřován třetím osobám. RB doporučuje před učiněním
jakéhokoli investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost.
RB a RBI obecně zakazuje svým analytikům a osobám reportujícím analytikům být angažován v cenných papírech či jiných finančních instrumentech jakékoliv společnosti, kterou analytik pokrývá, pokud nabytí těchto finančních nástrojů nebylo předem
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
týmem Ekonomický výzkum a jeho pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou
tedy službou investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a
neměl by jim být rozšiřován. Dokument nesmí být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci
investičních doporučení, naleznete na webové stránce Raiffeisenbank a.s. v sekci Analýzy – Disclaimer, viz https://investice.rb.cz/fileadmin/files/disclaimer_RBroker_01.pdf. Dohledovým orgánem pro Raiffeisenbank a.s. je Česká národní banka, Na
Příkopě 28, Praha 4.
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Včerejší řecké události ve zkratce:
Řecko včera oficiálně nesplatilo dlužnou částku 1,54 mld. eur Mezinárodnímu měnovému fondu. MMF oznámilo, že Řecko má nyní status „arrear“
(nedoplatek/nesplacení dlužné částky v řádném termínu) a tudíž nemůže přijímat žádné finanční prostředky od MMF, dokud bude mít tento status. Status
„arrear“ ale neznamená ještě default.
Agentury snižují rating nejen Řecku (Fitch snížil na CC, Standard & Poors na CCC-, což jsou hluboce spekulativní pásma), ale i největším řeckým bankám
(S&P snížila Alpha Bank, Eurobank Ergasias, National Bank of Greece a Piraeus Bank rating na selektivní platební neschopnost).
Záchranný baliček pro Řecko od „Troiky“ včera o půlnoci vypršel.
Včera večer ještě přicházely nové a nové návrhy nejen o prodloužení, ale i úplně nové finanční pomoci pro Řecko.
Co se děje dnes?
Jednání Evropy s Řeckem pokračují dál. Dnes ve večerních hodinách bude Euroskupina vést videokonferenci o současném stavu a vývoji řeckého
problému. Řecká vláda již potvrdila, že řecký premiér přijme návrhy věřitelů, ale s určitými změnami a pod podmínkou prodloužení (již neplatné) smlouvy
od ESFS a akceptování návrhu o nové finanční pomoci. Návrh o nové finanční pomoci požaduje dvouroční trvání a poskytnutí financí ve výši zhruba 29
mld. eur. Objevují se již zprávy, že některé Tsiprasem požadované změny nebudou pro věřitelé akceptovatelné.
TRHY: Akcie reagovaly na pozitivní zprávy o možné dohodě lehkým růstem.
Krátkodobá zvýšená volatilita na akciových trzích nadále přetrvává, ale ještě nedosahuje úrovní z roků 2011/2012. (viz grafy, zdroj Bloomberg)
Co by mohlo přinést Řecké referendum?
Německá kancléřka Merklová i nadále opakuje, že nebude vyjednávat s Řeckem před nedělným referendem. Samotné referendum i jeho výsledky jsou
prozatím velice nejisté. Řecký ministr financí Y. Varoufakis dokonce uvedl, že pokud dojde k dohodě do neděle, je ještě možnost řecké referendum odvolat
nebo doporučit lidu, aby hlasovalo ANO místo současného doporučení NE.
Co se může stát, když výsledek Greferenda bude NE?
Šéf Evropské komise J.-C. Juncker ve svém pátečním projevu avizoval, že NE v referendu bude interpretováno jako NE euru (eurozóně). Tady hned
narážíme na otázku, jestli z právního hlediska „ne“ z referenda by mohlo vyhostit Řecko z eurozóny. Z právního hlediska žádná smlouva, která podmiňuje
členství v eurozóně nebo Evropské unii NEOBSAHUJE ustanovení o vyloučení země. Jedině Smlouva EU z roku 2009 má v sobě zahrnutou možnost
odchodu země z EU, ale jen pod podmínkou, že o to země SAMA POŽÁDÁ. (zdroj Reuters) Reakce ECB k potencionálnímu řeckému "ne" je víc
rozhodující. ECB by po negativním výsledku nejspíš omezila jakékoliv další navyšování ELA programu (nyní na úrovni 89 mld. eur). Řecko by bez financí
od ECB bylo nuceno rekapitalizovat banky svou novou vlastní měnou, která by byla silně devalvovaná. V takovém případě by splacení dluhu
denominovaného v eurech byla téměř nemožná.
Co se může stát, když výsledek Greferenda bude ANO?
Premiér Tsipras původně avizoval, že případné „ano“ v referendu by znamenalo demisi vlády. Ta by totiž ztratila kredibilitu. Byly by vyhlášeny nové volby
a trvalo by 30 dní, než by se zformovala vláda. Mezitím by jednání byla zastavena a nynější kapitálové kontroly by i nadále zůstaly v platnosti.
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