
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,045 27,05 26,99 0,02 -2,84

USA USD 24,720 24,75 24,56 0,57 -0,56
V. Británie GBP 38,253 38,30 38,09 -0,30 2,72
Švýcarsko CHF 25,729 25,74 25,56 0,09 -9,23

Turecko TRY 8,996 8,96 9,08 -0,34 -14,92
Polsko PLN 6,550 6,58 6,53 -0,12 -0,50

Maďarsko 100HUF 8,690 8,73 8,65 -0,50 -2,94
Chorvatsko HRK 3,566 3,56 3,58 0,00 -1,30

Rumunsko RON 6,117 6,12 6,09 0,08 -1,34
Rusko 100RUB 42,297 42,66 42,03 -1,21 9,76

Ukrajina UAH 1,123 1,11 1,13 0,79 -29,18
EUR/USD 1,095 1,10 1,09 -0,33 -2,34
JPY/USD 123,990 124,09 123,82 0,08 5,31

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,30 0,39 0,48

6M změna -0,01pb -0,01pb -0,03pb -0,03pb -0,01pb -0,03pb 
HU 0,49 1,33 1,35 1,35 1,37 1,39

6M změna -1,00pb -0,77pb -0,75pb -0,75pb -0,75pb -0,74pb 
PL 1,63 1,62 1,66 1,72 1,79 1,83

6M změna -0,39pb -0,42pb -0,37pb -0,30pb -0,21pb -0,17pb 
EUR -0,12 -0,13 -0,07 -0,02 0,05 0,17

6M změna -0,10pb -0,11pb -0,08pb -0,07pb -0,09pb -0,11pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,58 0,75 1,08

1D změna -0,21 -0,06 0,17 -0,67 -0,67 -1,52 USD 0,13 0,15 0,19 0,29 0,47 0,80
6M změna 6,84 8,04 7,63 17,32 0,34 6,09 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,27 0,25 0,24 0,35 0,31 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,42 1,48 1,56 1,45 1,52 CZ 0,28 0,44 0,65 0,86 1,15 1,43

PL 1,70 1,65 1,64 1,75 1,71 HU 1,58 1,85 2,27 2,68 3,07 3,18
EUR -0,01 0,00 0,01 0,07 0,07 0,28 PL 1,69 1,93 2,18 2,41 2,62 2,81

EUR 0,07 0,18 0,42 0,68 1,03 1,39

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 %

24.7.2015
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

Česká koruna dnes fluktuovala mezi EUR/CZK 27,02 a 27,04. Tlaky
na pohyb koruny směrem k hranici EUR/CZK 27 nejspíš přetrvají i
nadcházejících týdnech. Vzhledem k těmto tlakům dáváme naši
prognózu na EUR/CZK pod revizi. V delším horizontu by výhledy
na EUR/CZK mohly být posunuty blíž k EUR/CZK 27,0, než byly
doposud, s rostoucím rizikem nečekaných rozhodnutí ČNB. Zasedání
ČNB naplánované na 6. srpna, kde se zveřejní i nová inflační
prognóza, by mohlo hnout trhem.

Předběžné údaje PMI indexů v Evropě i Číně ukazují na
mírné zhoršení sentimentu nákupních manažerů ve
výrobním sektoru v červenci. PMI index v eurozóně klesl o 0,3b.
na 52,2b. Německý PMI index se snížil na 51,5b. z červnových
51,9b. a francouzský se opět sklouzl pod hranici 50 bodů dosaženou
v červnu (49,6b.). Čínský Caixin PMI index klesl ještě níž na 48,2b.,
což je nejnižší hodnota za posledních 15 měsíců. Ve všech zmíněných
případech PMI indexy v červenci skončily pod očekáváními trhu.
Odpoledne bude zveřejněn americký PMI index z výrobního sektoru,
kde trh očekává stagnaci.

Euro dnes mírně oslabilo k EUR/USD 1,093.

Napětí kolem řecké situace se nejspíš promítlo i do sentimentu českých
spotřebitelů a podnikatelů. Spotřebitelská důvěra klesla v červenci na
1,3b., nejnižší letošní hodnotu. Podnikatelská důvěra se mírně snížila na
13,6b., což je pořád druhý nejlepší letošní výsledek.

Zlato dnes prorazilo další hranici (1080 USD/unce). Jen od
začátku týdne zlato zlevnilo o zhruba 50 dolarů (přibližně o 5 %).
Vzhledem k spekulacím o prvním zvyšování sazeb Fedu a silnému
dolaru RBI předpovídá dosažení hranice 1000 USD/unce někde
v první polovině 2016.

Ropa dnes prolomila hranici 55 USD/barel, poprvé za 3 měsíce.

Příští týden se bude projednávat znovuotevření Aténské burzy. Ta byla
zavřena již 4 týdny a k jejímu opětovnému otevření bude kvůli platným
kapitálovým restrikcím potřeba souhlasu ECB a řeckého ministerstva
financí.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:40
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