
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,470 27,52 27,39 0,11 -0,92

USA USD 25,140 25,31 25,05 -0,80 14,27
V. Británie GBP 38,425 38,53 38,32 0,33 9,13
Švýcarsko CHF 26,251 26,49 26,16 -0,82 14,19

Turecko TRY 9,417 9,39 9,49 1,02 -5,26
Polsko PLN 6,865 6,90 6,85 0,20 4,41

Maďarsko 100HUF 9,116 9,17 9,08 0,18 1,54
Chorvatsko HRK 3,620 3,62 3,64 0,19 0,03

Rumunsko RON 6,239 6,26 6,21 0,43 -0,59
Rusko 100RUB 48,161 48,90 47,98 -1,92 -7,77

Ukrajina UAH 1,140 1,10 1,15 3,24 -32,93
EUR/USD 1,093 1,09 1,09 0,40 -13,34
JPY/USD 119,050 119,20 118,79 0,02 9,02

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 -0,05pb -0,04pb -0,02pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,11

HU 1,88 1,80 1,80 1,70 1,70 1,69
6M změna 0,52pb -0,28pb -0,30pb -0,40pb -0,45pb -0,51pb 

PL 1,50 1,60 1,63 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,58pb -0,44pb -0,38pb -0,32pb -0,30pb -0,27pb 

EUR -0,08 -0,08 -0,03 0,00 0,07 0,17

6M změna -0,08pb -0,08pb -0,04pb -0,09pb -0,13pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,70 0,99

1D změna -0,71 -1,19 -1,17 0,38 -0,23 -0,80 USD 0,12 0,14 0,18 0,28 0,41 0,71
6M změna 7,19 30,51 22,78 28,11 4,90 -7,65 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,23 0,22 0,34 0,30 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,62 1,63 1,66 1,69 1,66 CZ 0,26 0,33 0,41 0,48 0,60 0,75

PL 1,67 1,62 1,62 1,67 1,64 HU 1,77 1,88 2,18 2,50 2,83 2,94
EUR -0,01 -0,01 -0,01 0,06 0,08 0,17 PL 1,64 1,84 2,01 2,13 2,27 2,40

EUR 0,08 0,11 0,20 0,33 0,50 0,70

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

Řecký premiér A. Tsipras dnes uvedl, že věří, že k dohodě
s věřiteli dojde v průběhu dvou týdnů (Řecko musí do 6. května
splatit IMF splátku ve výši 200 mil. eur). Řecký premiér se dále rozhodl
„promíchat“ svůj vyjednávací tým a taky „odstavit“ řeckého ministra
financí Y. Varoufakise kvůli jeho neúspěchu ve vyjednávání s evropskými
partnery. Tsipras také vyloučil možnost defaultu Řecka. (zdroj Reuters)
Výnos 10 letého řeckého dluhopisu klesl k 11 % p.a. oproti včerejším 12,5
% p.a.
Euro dnes od rána posiluje a již se přibližuje k EUR/USD 1,095.

V dnes zveřejněném rozhovoru pro Deník guvernér ČNB M. Singer uvedl,
že otázka přijetí eura je spíš politické rozhodnutí. Podle něj se
otázka eura týká nejdřív roku 2020. Vstup do předvstupního mechanizmu
ERM2 pro českou korunu nevidí dřív než na podzim 2017. Český ministr
financí A. Babiš se vyjádřil, že vylučuje jakékoliv plány pro vstup ČR do
eurozóny alespoň do roku 2018. (zdroj Bloomberg)

Česká koruna dnes kolísala poblíž EUR/CZK 27,47.

Britská ekonomika rostla v prvním kvartálu tempem 0,3 % k/k, což je
nejpomalejší mezikvartální tempo od konce roku 2012. Meziročně rostlo
britské HDP tempem 2,4 %, zatímco medián trhu byl o dvě desetinky vyšší.

Dnes odpoledne bude zveřejněna spotřebitelská důvěra v USA, kde se
čeká pokračování v růstovém trendu. Trh čeká meziměsíční zvýšení důvěry
amerických spotřebitelů o 0,9 bodu na 102,2 bodu. Spotřebitelská
důvěra by se tak v dubnu přiblížila k nejlepší hodnotě od roku 2007.

Spolu se spotřebitelskou důvěrou bude zveřejněn i Richmond Fed index
z výrobního sektoru. Trh čeká dubnové zlepšení na -2 body oproti
březnovým -8 bodem, což byl nejhorší výsledek za poslední dva roky.
Včera zveřejněný Dallas Fed index se v dubnu zvedl na -16 bodů oproti
březnovému dvouletému minimu -17,4b. Slabší výkon Dallas Fed indexu
byl zapříčiněn především slabými novými objednávkami.

Důležitější pro nadcházející vývoj amerického dolaru bude zítřejší
zveřejnění amerického HDP za první kvartál 2015, zasedání Fedu a také
páteční zveřejnění ISM indexu.

Cena ropy Brent se od včera téměř vůbec nezměnila a drží se u 62 USD
za barel.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:30
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