
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,455 27,49 27,41 0,00 -0,74

USA USD 24,038 24,22 23,97 -1,75 8,07
V. Británie GBP 37,970 38,09 37,86 -0,78 9,06
Švýcarsko CHF 26,434 26,45 26,27 0,22 14,81

Turecko TRY 9,229 9,16 9,29 -0,03 -6,91
Polsko PLN 6,729 6,73 6,68 0,19 2,89

Maďarsko 100HUF 8,926 8,93 8,88 -0,19 -1,21
Chorvatsko HRK 3,637 3,63 3,65 0,11 0,86

Rumunsko RON 6,158 6,16 6,13 0,03 -1,42
Rusko 100RUB 48,109 48,57 47,40 -2,54 2,33

Ukrajina UAH 1,170 1,20 1,21 -0,44 -17,99
EUR/USD 1,141 1,14 1,13 0,44 -8,91
JPY/USD 119,160 119,34 118,86 0,02 2,49

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 1,93 1,80 1,79 1,69 1,68 1,69
6M změna 0,01pb -0,30pb -0,31pb -0,41pb -0,47pb -0,51pb 

PL 1,46 1,61 1,64 1,67 1,72 1,77
6M změna -0,65pb -0,46pb -0,42pb -0,37pb -0,31pb -0,24pb 

EUR -0,14 -0,11 -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 0,50 0,57 0,70 1,00

1D změna -0,89 0,78 0,65 -0,98 -0,04 -2,05 USD 0,12 0,15 0,19 0,28 0,41 0,73
6M změna 6,71 23,63 16,88 11,89 2,41 5,96 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,31 0,34 0,40 0,35 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,75 1,67 1,76 1,61 1,67 CZ 0,33 0,55 0,71 0,85 1,08 1,23

PL 1,73 1,74 1,79 1,80 1,82 HU 1,77 2,11 2,64 3,08 3,45 3,56
EUR 0,00 0,02 0,04 0,09 0,09 0,27 PL 1,73 2,08 2,36 2,56 2,72 2,85

EUR 0,08 0,20 0,43 0,69 1,00 1,30

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 %
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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

Podle dnes zveřejněného údaje polské spotřebitelské ceny v dubnu
vzrostly o 0,4 % m/m. Oproti loňskému dubnu zaznamenaly pokles o
1,1 %. RBI čekala růst 0,3 % m/m a -1,3 % r/r. Polská deflace tak
již nejspíš narazila na své dno v únoru a od té doby se
postupně vytrácí z polské ekonomiky. Polský zlotý reagoval
posílením k EUR/PLN 4,075 z předchozích EUR/PLN 4,1.

Česká koruna a maďarský forint zůstaly dnes bez výraznějšího pohybu.
Česká koruna se dnes nachází u EUR/CZK 27,45 a maďarský forint u
EUR/HUF 308. Pro českou korunu bude zajímavější zítřejší zveřejnění
předběžného odhadu HDP za první čtvrtletí 2015. Náš i odhad trhu
počítají s mezikvartálním růstem 0,8 %. Meziročně čekáme zrychlení
české ekonomiky na 2,0 %.

Dolar dnes pokračoval ve svém oslabování a v průběhu dne
se přibližoval k EUR/USD 1,145. Na podobně slabých hodnotách se
dolar nacházel naposledy před zhruba 4 měsíci. Ačkoliv RBI
nadále očekává růst úrokových sazeb Fedu do září, což by
dolar mělo podpořit, v současnosti provádí revizi kurzu
euro-dolaru.

Výnosy státních dluhopisů ve světě i v ČR nadále pokračují v korekci z
velmi nízkých úrovní. Výnosy německých vládních dluhopisů
zaznamenaly za poslední 3 týdny výrazný nárůst (viz. Graf) – spread
mezi 2letým a 30letým německým dluhopisem je v současnosti na
nejširší úrovni od prosince.

Cena ropy Brent se dnes lehce zvýšila k 66 USD za barel.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:25
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