
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,445 27,45 27,39 0,05 -0,04

USA USD 20,282 20,29 20,18 0,66 0,32
V. Británie GBP 34,728 34,74 34,59 0,40 4,48
Švýcarsko CHF 22,576 22,58 22,52 -0,06 1,42
Turecko TRY 9,561 9,51 9,59 0,64 4,92  
Polsko PLN 6,634 6,64 6,61 0,15 0,62

Maďarsko 100HUF 8,878 8,88 8,83 0,08 -2,78
Chorvatsko HRK 3,601 3,60 3,62 0,03 0,06
Rumunsko RON 6,188 6,20 6,16 -0,21 2,16

Rusko 100RUB 58,935 58,98 58,58 0,41 -2,14
Ukrajina UAH 1,730 1,71 1,74 -0,09 -28,71

EUR/USD 1,353 1,36 1,35 -0,29 -0,06
JPY/USD 101,750 101,79 101,61 0,07 -2,44

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,17 0,27 0,35 0,42 0,52

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,01pb -0,02pb -0,05pb -0,05pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16
HU 1,76 2,30 2,30 2,30 2,35 2,42

6M změna -0,46pb -0,66pb -0,70pb -0,68pb -0,60pb -0,47pb 
PL 2,63 2,60 2,60 2,68 2,69 2,73

6M změna 0,04pb 0,01pb -0,01pb -0,02pb -0,03pb -0,02pb 
EUR 0,03 0,05 0,09 0,20 0,31 0,49

6M změna -0,31pb -0,18pb -0,15pb -0,10pb -0,10pb -0,09pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,51 0,51 0,51 0,65 0,91 1,25

1D změna 0,28 1,34 1,39 -0,10 0,03 -0,47 USD 0,18 0,23 0,27 0,24 0,45 0,63
6M změna -6,26 1,09 1,38 -2,26 3,66 -3,58 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,33 0,34 0,34 0,42 0,43 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,31 2,33 2,39 2,32 2,37 CZ 0,32 0,51 0,72 0,98 1,36 1,82
PL 2,49 2,36 2,36 2,50 2,37 HU 2,48 2,62 2,99 3,42 3,95 4,09

EUR 0,20 0,19 0,20 0,30 0,29 0,52 PL 2,50 2,64 2,93 3,14 3,38 3,56
EUR 0,31 0,39 0,66 0,98 1,41 1,86
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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

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 %
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

Guvernérka FEDu, J. Yellen, včera před Senátem 
obhajovala velmi uvolněnou politiku FEDu. Prohlásila, že 
trh práce se zlepšuje, ale stále není zcela uzdraven. Současný 
nárůst v míře inflace není dostatečný na to, aby FED změnil své 
plány ohledně zvyšování sazeb v budoucnu. Plány ohledně růstu 
sazeb v budoucnu by mohl FED změnit, pokud by se trh práce 
vyvíjel lépe, než FED čeká. Tato věta způsobila určité posílení 
dolaru a nárůst výnosů amerických vládních dluhopisů. Dolar posílil 
z včerejších EUR/USD 1,361 postupně až na dnešních EUR/USD 
1,353. Připomínám, že RBI očekává první zvýšení sazeb již 
v prvním čtvrtletí 2015, zatímco FED oficiálně komunikuje až 
polovinu roku 2015.

Hlavy států EU se dnes shodly na rozšíření sankcí vůči 
Rusku. Měly by být pozastaveny například úvěry od Evropské 
investiční banky a dále rozšířen seznam sankcionovaných osob. 
Zbývá už jen implementace sankcí Evropskou komisí.

Ekonomická aktivita v Číně se ve druhém čtvrtletí 
zvedla. Hrubý domácí produkt vzrostl meziročně o 7,5 %. 
Konsensus počítal se stagnací meziročního růstu na 7,4 %. 
Ekonomický růst v Číně tak akceleroval poprvé za poslední 3 
čtvrtletí poté, co čínská vláda podpořila ekonomiku mírnými 
stimulačními opatřeními. Pozitivně překvapila i průmyslová výroba 
s růstem o 9,2 % r/r (čekalo se 9,0 % r/r) a fixní investice.

Ceny českých průmyslových výrobců v červnu 
meziměsíčně stagnovaly. To bylo mírné překvapení. Spolu s 
trhem jsme očekávali meziměsíční nárůst o 0,2 %. Meziročně byly 
ceny průmyslových výrobců nižší o 0,2 %. Meziměsíčně poklesly 
ceny potravin (příspěvek -0,1 procentního bodu), rostly naopak 
ceny ropných produktů a koksu (příspěvek 0,1 p. b.). Na 
meziročním poklesu se podílel zejména pokles cen elektrické 
energie. Za normálních okolností bychom pokles nákladové inflace 
přivítali, ale v současném nízko inflačním prostředí se jedná o 
negativní jev. Nákladová inflace stále zůstává utlumená. Do 
kladných hodnot by se měla výrobní inflace přehoupnout znatelně 
až v příštím roce a to zejména kvůli efektu vysoké srovnávací 
základny.

Václav Franče, 234 401 729, research@rb.cz,14:50

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
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