
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,070 27,11 27,04 0,00 -2,97

USA USD 24,908 25,04 24,86 -0,13 3,73
V. Británie GBP 38,746 38,98 38,66 -0,20 6,18
Švýcarsko CHF 25,934 26,01 25,86 0,08 -7,56

Turecko TRY 9,265 9,26 9,35 -0,11 -9,89
Polsko PLN 6,580 6,59 6,55 0,08 1,40

Maďarsko 100HUF 8,758 8,78 8,70 0,06 -0,95
Chorvatsko HRK 3,564 3,56 3,58 0,00 -1,68

Rumunsko RON 6,128 6,14 6,11 -0,05 -1,11
Rusko 100RUB 43,717 44,05 43,57 -0,04 17,25

Ukrajina UAH 1,131 1,13 1,14 -0,90 -28,07
EUR/USD 1,086 1,09 1,08 0,31 -4,45
JPY/USD 124,350 124,48 124,23 0,08 4,95

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 -0,02pb -0,03pb 
HU 1,50 1,50 1,49 1,40 1,40 1,41

6M změna -0,27pb -0,60pb -0,61pb -0,70pb -0,72pb -0,72pb 
PL 1,66 1,62 1,66 1,72 1,79 1,83

6M změna -0,32pb -0,42pb -0,38pb -0,30pb -0,22pb -0,17pb 
EUR -0,12 -0,13 -0,07 -0,02 0,05 0,17

6M změna -0,08pb -0,10pb -0,07pb -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 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,13 0,15 0,19 0,29 0,46 0,78
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 0,29 0,44 0,68 0,90 1,19 1,47

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,58 1,86 2,32 2,77 3,18 3,32
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,68 1,94 2,20 2,42 2,65 2,82

EUR 0,07 0,19 0,46 0,75 1,11 1,47

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 %

21.7.2015
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

Koruna včera v důsledku vyjádření ČNB oslabila k EUR/CZK 27,08.
Dnes ráno se krátce nacházela nad 27,1, odpoledne posílila k
EUR/CZK 27,06.

ČNB včera sice nezveřejnila objem prodaných korun ani přesnou
úroveň kurzu, ale avizovala, že pod EUR/CZK 27,0 se žádné
obchody na mezibankovním trhu neuskutečnily.

ČNB pátečními intervencemi vyslala jasný signál trhu, že opravdu
bude bránit korunu nad hranici EUR/CZK 27,0, jak doposud
naznačovala. V den jejích intervencí (pátek) nebyly viditelné výrazné
posuny kurzu k slabším hodnotám. Jednalo se tak zřejmě jen o
relativně malý objem prodaných korun. Naopak včera ČNB na trhu
aktivní nebyla, i když se koruna přibližovala k EUR/CZK 27,0.

Po tom, co Řecko obdrželo překlenovací úvěr z EFSM fondu (zhruba
7 mld. eur), začalo splácet své dluhy. Včera Řecko splatilo jak
své nedoplatky vůči MMF (asi 2 mld. eur), tak i splátku
vůči ECB. Zbavilo se tak své „nálepky“ neplátce u MMF – tzn., že již
nemá u MMF oficiální status „arrear“, který MMF doposud
zabraňoval poskytovat Řecku pomoc.

Pro řecký parlament bude důležitý zítřek, kdy bude schvalovat další
balíček reforem, který jim premiér Tsipras dnes předložil. Komisař pro
ekonomické a finanční záležitostí EK P. Moscovici uvedl, že až přijde
správný čas, věřitelé by mohli snížit úrokové zatížení Řecka, prodloužit
splatnost dluhu.

Euro dnes posilovalo směrem k EUR/USD 1,088.

Maďarská centrální banka na dnešním zasedání překvapivě snížila
hlavní úrokovou sazbu o 15bp na 1,35 %. RBI i trh čekali snížení na
1,4 %. Maďarský forint se odpoledne drží u EUR/HUF 308.

Ropa se dnes drží stabilně u 56 USD za barel.

Cena zlata včera klesla o zhruba 30 dolarů a překročila
tak psychologickou hranici 1100 USD/unce. Dnes cena zlata
lehce rostla k 1108 USD.

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