
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,460 27,47 27,42 0,02 0,07

USA USD 20,162 20,18 20,11 -0,08 1,50
V. Británie GBP 34,335 34,34 34,25 -0,08 4,69
Švýcarsko CHF 22,580 22,59 22,53 0,05 0,66
Turecko TRY 9,488 9,47 9,52 0,20 3,22
Polsko PLN 6,613 6,62 6,59 -0,21 0,05

Maďarsko 100HUF 8,899 8,91 8,86 -0,19 -3,61
Chorvatsko HRK 3,627 3,62 3,64 0,11 0,95
Rumunsko RON 6,258 6,26 6,24 0,00 1,76

Rusko 100RUB 59,834 60,07 59,60 -0,01 -2,00
Ukrajina UAH 1,715 1,70 1,72 0,82 -29,33

EUR/USD 1,363 1,36 1,36 0,10 -0,84
JPY/USD 101,410 101,73 101,29 -0,31 -3,56

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,17 0,27 0,35 0,42 0,53

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,02pb -0,03pb -0,06pb -0,07pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,17
HU 1,40 2,27 2,30 2,35 2,35 2,42

6M změna -1,14pb -0,72pb -0,70pb -0,64pb -0,60pb -0,47pb 
PL 2,74 2,60 2,61 2,68 2,69 2,74

6M změna 0,46pb 0,02pb 0,00pb -0,03pb -0,03pb -0,01pb 
EUR 0,04 0,07 0,10 0,21 0,31 0,49

6M změna -0,16pb -0,20pb -0,13pb -0,09pb -0,09pb -0,07pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS Sazby Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

1D změna 0,19 0,15 -0,07 -1,39 -0,13 -0,22 UK 0,50 0,51 0,51 0,64 0,87 1,20
6M změna 1,98 2,40 3,84 -6,70 2,23 -4,92 USD 0,10 0,12 0,15 0,23 0,33 0,55

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,32 0,34 0,34 0,42 0,40 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,30 2,32 2,36 2,32 2,32 CZ 0,34 0,51 0,70 0,96 1,36 1,79
PL 2,44 2,33 2,33 2,46 2,33 HU 2,48 2,54 2,84 3,28 3,74 3,87

EUR 0,19 0,19 0,19 0,30 0,30 0,50 PL 2,46 2,64 2,95 3,18 3,38 3,57
EUR 0,31 0,41 0,68 1,02 1,46 1,91

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

OO

Česká koruna se dnes po včerejším mírném oslabení pohybuje 
na EUR/CZK 27,46. 
EUR/USD setrvává bez větších změn na 1,362.

Index ekonomické důvěry v eurozóně klesl v červnu na 
102,0 bodů z předchozích 102,6 bodu. Trh očekával v průměru 
mírné zlepšení na 103,0 bodu, ovšem předchozí vývoj jiných 
předstihových indikátorů nás vedl spíše k opatrnosti v očekávání. Za 
zhoršením je možné spatřovat předchozí vývoj konfliktu Ukrajina –
Rusko – západní svět.

Pohled na strukturu indexu důvěry: U důvěry v průmyslu došlo 
k poklesu, když se čekala stagnace a k nečekanému zhoršení došlo 
i v případě důvěry spotřebitelů. Naopak ke zlepšení většímu, než se 
čekalo, došlo v případě služeb.

Tento vývoj předstihových indikátorů nám signalizuje, že tempo 
oživení v Evropě zřejmě zvolní. 

Vzhledem k nejistému výhledu na měnovou politiku evropské 
centrální banky jsou ostře sledované údaje o inflaci. Dnes 
zveřejněné údaje o vývoji inflace v Německu překvapily lehce 
směrem vzhůru, když předběžně spotřebitelské ceny v červnu 
vzrostly meziměsíčně o 0,3 %, když se čekal růst o 0,2 
%. Meziroční míra inflace se zvýšila v souladu s odhady na 1,0 % 
z předchozích 0,9 %.

Finanční trhy vstupují do poklidnějšího prázdninového módu, 
nicméně hned příští týden nám nachystá sérii těch 
nejsledovanějších dat, především z USA v čele s daty z trhu práce a 
ISM indexem nákupních manažerů.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz, 15:13
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