
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,525 27,57 27,43 0,51 -0,04

USA USD 25,345 25,48 25,20 1,58 17,20
V. Británie GBP 37,719 37,87 37,43 1,53 6,95
Švýcarsko CHF 26,286 26,34 26,10 0,79 15,23

Turecko TRY 9,733 9,68 9,78 0,96 1,51
Polsko PLN 6,717 6,74 6,69 -0,01 1,97

Maďarsko 100HUF 9,159 9,17 9,09 0,22 3,62
Chorvatsko HRK 3,598 3,59 3,61 0,50 -0,33

Rumunsko RON 6,226 6,23 6,18 0,65 -0,45
Rusko 100RUB 44,204 44,40 43,54 1,34 -20,25

Ukrajina UAH 1,079 1,08 1,10 -0,76 -36,14
EUR/USD 1,088 1,09 1,08 -0,07 -14,26
JPY/USD 119,110 119,50 118,99 -0,06 9,01

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 -0,04pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,12

HU 1,09 1,93 1,94 1,90 1,86 1,84
6M změna -0,15pb -0,10pb -0,16pb -0,19pb -0,29pb -0,36pb 

PL 1,64 1,62 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,93pb -0,92pb -0,80pb -0,65pb -0,62pb -0,58pb 

EUR -0,06 -0,04 -0,01 0,02 0,09 0,20

6M změna -0,04pb -0,04pb -0,02pb -0,06pb -0,10pb -0,14pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,55 0,58 0,70 0,87 0,93 1,16

1D změna -0,87 0,02 -0,15 -0,95 -0,23 -0,26 USD 0,22 0,29 0,43 0,51 0,64 0,85
6M změna 4,33 24,82 13,82 18,83 3,30 -25,07 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,22 0,19 0,33 0,26 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,75 1,76 1,64 1,69 1,64 CZ 0,25 0,32 0,42 0,53 0,66 0,88

PL 1,60 1,53 1,53 1,61 1,55 HU 1,97 1,84 2,11 2,47 2,73 2,92
EUR 0,02 0,01 0,01 0,09 0,08 0,22 PL 1,60 1,73 1,89 2,01 2,12 2,24

EUR 0,11 0,13 0,25 0,40 0,58 0,76

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 Chci si přečíst čtvrtletní Strategii CZ
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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)

V reakci na slova guvernéra ČNB M. Singera ohledně zvýšení 
pravděpodobnosti posunutí kurzového závazku k slabším hodnotám 
česká koruna včera skokově oslabila k EUR/CZK 27,55 a 
vzápětí posílila pod EUR/CZK 27,50, kde se držela po zbytek 
včerejšího dne. České koruně se ale nejspíš na nové hranici EUR/CZK 
27,55 celkem zalíbilo, protože dnes dopoledne se k ní vracela a 
prozatím se u ní drží. 

Nepředpokládáme, že by ČNB posunula stávající 
intervenční hranici EUR/CZK 27,00. Avšak tuto možnost nelze 
úplně vyloučit, pokud nedojde v horizontu jednoho roku k 
očekávanému oživení inflace. I nadále čekáme, že k opuštění 
kurzového závazku dojde v druhé polovině roku 2016. Naše 
prognóza kurzu české koruny na září vůči euru i vůči dolaru činí 
27,60.

Prezident ECB, M. Draghi, včera v Římě uvedl, že věří, že ECB 
program kvantitativního uvolňování dosáhne svého cíle. Výnos 
německého 5letého dluhopisu se tento týden držel nad hranicí 
-0,1 % (viz. Tabulka).
Dnes odpoledne promluví prezidentka Fedu J. Yellenová o americké 
monetární politice. Dolar se bez významné reakce drží u EUR/USD 
1,085.

Polský zlotý zastavil dnes své posilování vůči euru a vrací 
se zpátky nad hladinu EUR/PLN 4,09. Polská centrální banka nevidí 
současné posilování zlotého jako nějakou hrozbu pro nastavení 
současné monetární politiky. „To, že zlotý posiluje, neznamená, že 
bude posilovat i nadále,“ uvedl člen měnového výboru polské 
centrální banky A. Rzonca.

Vojenské nepokoje v Jemenu přetrvávají i dnes, avšak napětí trhu 
ohledně ohrožení dodávek ropy se zmírnilo. I proto dnes 
cena ropy Brent nepokračovala ve včerejším růstu, ale držela se bez 
většího pohybu u 57 USD/barel.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:20
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