
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,460 27,48 27,40 0,07 -0,65

USA USD 24,704 24,77 24,51 -0,72 10,50
V. Británie GBP 37,768 37,84 37,53 -0,30 7,68
Švýcarsko CHF 26,333 26,41 26,16 -0,26 14,53

Turecko TRY 9,221 9,17 9,25 -0,71 -7,73
Polsko PLN 6,655 6,67 6,63 0,12 0,23

Maďarsko 100HUF 8,817 8,82 8,77 -0,63 -2,00
Chorvatsko HRK 3,634 3,62 3,64 0,22 0,89

Rumunsko RON 6,198 6,18 6,15 0,31 -0,61
Rusko 100RUB 45,955 46,79 45,52 -1,90 10,27

Ukrajina UAH 1,174 1,17 1,19 0,01 -21,45
EUR/USD 1,116 1,12 1,11 0,11 -9,12
JPY/USD 124,470 124,68 123,77 0,31 2,52

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 0,10

HU 1,32 1,65 1,64 1,53 1,54 1,56
6M změna -0,06pb -0,43pb -0,46pb -0,57pb -0,60pb -0,61pb 

PL 1,53 1,61 1,65 1,68 1,76 1,80
6M změna -0,58pb -0,47pb -0,43pb -0,38pb -0,29pb -0,24pb 

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

6M změna -0,08pb -0,11pb -0,08pb -0,10pb -0,13pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,71 1,00

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,42 0,75
6M změna 6,28 15,71 11,94 7,48 9,87 -11,67 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,44 0,46 0,47 0,60 0,59 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 3,00 3,36 3,60 3,08 3,49 CZ 0,34 0,57 0,78 0,96 1,25 1,37

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,77 1,84 2,35 2,81 3,25 3,36
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,75 2,14 2,47 2,71 2,90 3,05

EUR 0,09 0,22 0,47 0,76 1,10 1,41

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 %

3.6.2015

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

Dnešní zasedání Evropské centrální banky nepřineslo nijak
zásadní změnu. ECB ponechala své úrokové sazby nezměněny.
Prezident ECB M. Draghi potvrdil, že program kvantitativního uvolňování
bude pokračovat do září 2016 nebo dokud nebude viditelné udržitelné
zlepšování inflace. Draghi dále dodal, že ECB nemá v plánu měnit svoji
současnou monetární politiku kvůli zvýšené tržní volatilitě.

ECB změnila prognózu letošní inflace v eurozóně na 0,3 %
oproti 0,0 % v březnové prognóze. ECB očekává další zrychlování
inflace v 2016 na 1,5 % a 2017 na 1,8 %. M. Draghi uvedl na adresu
Řecka, že ECB si přeje, aby Řecko v eurozóně zůstalo.
Euro dnes umazávalo včerejší zisky a oslabilo k EUR/USD 1,112.

OECD dnes zveřejnilo novou prognózu, ve které změnila svůj odhad
růstu českého reálného HDP pro letošní rok na 3,1 % z předchozích 2,3
%. Na příští rok odhaduje OECD růst české ekonomiky na 2,5 %. Po
skvělém výsledku růstu české ekonomiky z prvního čtvrtletí a příznivější
statistickým datům podrobujeme nyní náš dosavadní odhad 2,4 % revizi.
Odhadujeme, že by se růst české ekonomiky v tomto roce mohl
pohybovat kolem 3-4 %.
Česká koruna se dnes bez většího pohybu držela u EUR/CZK 27,45.

ADP zaměstnanost v soukromém sektoru v květnu vzrostla o
201 tisíc oproti dubnovým 165 tisícím. RBI shodně s trhem čekala růst
200 tis. Další vlna čísel z amerického trhu práce včetně počtu nových
pracovních míst a nezaměstnanosti bude zveřejněna koncem týdne. Trh
očekává další solidní zlepšení.

Dnes večer se sejde řecký premiér A. Tsipras se šéfem
Evropské komise J. C Junckerem k projednání řeckého
návrhu, který byl předložen včera. Mluvčí EU M. Schinas označil
dnešní setkání jako první diskuzi a ne tu poslední. Podle neoficiálních
šumů by se k jednáním měl připojit i šéf Euroskupiny. Telekonference
Euroskupiny byla přeložena na zítra večer.

Polská centrální banka opět ponechala dle očekávání
analytiků svou hlavní úrokovou sazbu nezměněnou. Polská
centrální banka drží svou sazbu na historicky nízkých 1,5 % již od
března. RBI očekává, že úrokové sazby zůstanou beze změny ještě
minimálně rok. Polský zlotý dnes kolísal kolem EUR/PLN 4,125.
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