
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,190 27,23 27,15 -0,06 -1,70

USA USD 24,266 24,29 23,93 1,19 7,16
V. Británie GBP 38,288 38,27 37,84 0,88 8,90
Švýcarsko CHF 26,020 26,09 25,92 -0,20 13,18

Turecko TRY 9,060 8,99 9,09 1,24 -6,98
Polsko PLN 6,521 6,55 6,50 -0,24 0,82

Maďarsko 100HUF 8,767 8,80 8,71 0,17 -0,51
Chorvatsko HRK 3,587 3,59 3,61 -0,14 -0,61

Rumunsko RON 6,069 6,08 6,04 0,02 -1,72
Rusko 100RUB 44,619 44,88 44,24 0,32 7,91

Ukrajina UAH 1,119 1,10 1,13 1,19 -23,00
EUR/USD 1,119 1,13 1,12 -1,31 -8,43
JPY/USD 123,860 123,84 123,32 0,41 3,15

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,31 0,39 0,48

6M změna -0,01pb 0,00pb -0,03pb -0,03pb -0,02pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,10

HU 2,43 1,65 1,63 1,50 1,50 1,50
6M změna 0,72pb -0,45pb -0,47pb -0,60pb -0,64pb -0,67pb 

PL 1,62 1,62 1,66 1,72 1,79 1,82
6M změna -0,47pb -0,45pb -0,42pb -0,34pb -0,26pb -0,22pb 

EUR -0,13 -0,12 -0,07 -0,01 0,05 0,16

6M změna -0,04pb -0,15pb -0,09pb -0,09pb -0,13pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,73 1,02

1D změna 0,80 1,35 1,29 1,87 0,58 -1,64 USD 0,12 0,15 0,19 0,28 0,44 0,77
6M změna 4,80 17,07 14,38 16,85 0,50 14,06 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,33 0,33 0,33 0,40 0,40 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,35 1,41 1,48 1,38 1,44 CZ 0,40 0,54 0,82 1,05 1,31 1,59

PL 1,77 1,79 1,83 1,86 1,86 HU 1,58 1,91 2,47 2,95 3,41 3,52
EUR 0,01 0,03 0,02 0,08 0,10 0,31 PL 1,79 2,17 2,47 2,71 2,90 3,07

EUR 0,08 0,26 0,55 0,88 1,24 1,59

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 %

23.6.2015

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

Včerejší krizový EU summit opět nepřinesl finální dohodu. Nový řecký
návrh předložený věřitelům byl shledán dle vyjádření EU představitelů
jako dobrý základ pro další vyjednávání a označen za
reální návrh po velmi dlouhé době. Řecký premiér A. Tsipras
dostal 48 hodin k dalšímu vyjednávání a ve středu (na dalším
krizovém EU summitu) by mohlo dojít k finální dohodě - dle slov
předsedy Evropské komise Junckera by měla být dohoda uzavřena
do konce týdne. RBI i nadále počítá s tím, že k dohodě opravdu
dojde.

Pozitivní ohlasy ze strany věřitelů vzbudily optimismus na finančních
trzích. Evropské akcie včera i dnes prudce rostly. Aténský SE
index vzrostl dnes o zhruba 4 % (včera o téměř 9 %), DAX se od
začátku týdne zvedl o zhruba 4,5 %.
Výnos řeckého 2letého vládního dluhopisu se snížil od začátku týdne
z 28 % k dnešním 21 % p.a.

I přes relativně dobré zprávy ze summitu, euro dál oslabuje
k EUR/USD 1,120.

Česká koruna i dnes lehce posilovala a přibližovala se
k EUR/CZK 27,15. Pro českou korunu bude důležité čtvrteční
zasedání ČNB. Vzhledem k současnému posilování koruny směrem
k EUR/CZK 27,0, můžeme od členů bankovní rady na zasedání čekat
ujištění, že ČNB míní držet korunu nad 27,0 až do H2 2016.
Takováto slovní intervence by mohla posunout korunu směrem
k slabším hodnotám.

Index nákupních manažerů PMI v eurozóně se ve výrobním sektoru
zvedl na 52,5 bodu, ve službách vzrostl na 54,4 bodu. Oba údaje
byly nad odhadem trhu, který čekal v průměru střídmější růst. PMI
index ve službách se vyšplhal v červnu na své 4leté maximum.
Také PMI index v Německu předčil očekávání trhu, když se
v červnu zvedl na 51,9b. ve výrobním sektoru a 54,2b. ve službách.
Trh počítal v průměru o zhruba bod nižšími hodnotami.
Francouzský PMI index také příjemně překvapil svou červnovou
hodnotou výrazně nad odhady trhu. Francouzský PMI index ve
službách se v červnu vyšplhal na 4leté maximum (54,1b).

Odpoledne budou zveřejněny objednávky dlouhodobého zboží
v USA za květen, kde trh očekává jedno-procentní pokles, což je
nulová změna oproti dubnové hodnotě.
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