
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,440 27,45 27,38 0,11 -0,67

USA USD 25,078 25,18 24,94 0,40 12,01
V. Británie GBP 38,148 38,33 38,10 0,10 8,58
Švýcarsko CHF 26,560 26,59 26,45 0,20 15,67

Turecko TRY 9,366 9,36 9,44 -0,37 -6,53
Polsko PLN 6,639 6,67 6,63 0,02 -0,03

Maďarsko 100HUF 8,877 8,88 8,83 0,03 -1,44
Chorvatsko HRK 3,624 3,62 3,65 0,14 0,69

Rumunsko RON 6,177 6,18 6,15 0,11 -1,01
Rusko 100RUB 47,125 47,86 46,83 -1,26 11,53

Ukrajina UAH 1,192 1,19 1,20 -0,02 -20,11
EUR/USD 1,094 1,10 1,09 -0,45 -11,15
JPY/USD 124,080 124,34 123,91 -0,02 3,60

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 1,21 1,65 1,64 1,54 1,55 1,56
6M změna -0,12pb -0,43pb -0,46pb -0,56pb -0,59pb -0,60pb 

PL 1,59 1,61 1,65 1,68 1,76 1,80
6M změna -0,49pb -0,47pb -0,43pb -0,38pb -0,29pb -0,23pb 

EUR -0,08 -0,12 -0,06 -0,01 0,05 0,16

6M změna -0,06pb -0,11pb -0,08pb -0,09pb -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 0,92 0,37 0,50 0,03 -0,64 -0,27 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,42 0,75
6M změna 1,13 14,88 10,49 16,08 0,55 1,86 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,33 0,34 0,39 0,35 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,48 1,51 1,58 1,50 1,54 CZ 0,38 0,51 0,68 0,85 1,04 1,23

PL 1,75 1,75 1,79 1,82 1,82 HU 1,77 1,86 2,29 2,70 3,08 3,20
EUR 0,02 0,03 0,04 0,09 0,10 0,26 PL 1,73 2,07 2,36 2,57 2,74 2,87

EUR 0,08 0,18 0,35 0,57 0,85 1,14

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

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 %
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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)

Burzovní trhy, Praha, Frankfurt, Tokio, N.Y., Moskva

Tento týden bude bohatý na ekonomická data. Na vývoj euro-dolaru
může mít vliv především zasedání ECB (ve středu) a páteční vlna
indikátorů z amerického trhu práce. Z té bude nejzajímavější právě
změna počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor, kde trh čeká mírné
zlepšení. Dnes odpoledne bude zveřejněn ISM index sentimentu
v americkém průmyslu. RBI i trh očekávají růst o 0,5 bodu na 52b.

Euro dnes dopoledne vůči dolaru opět oslabovalo k EUR/USD 1,09.
Bezpochyby nepříznivě na něj působí nekonečné jednání mezi Řeckem s
věřiteli. Ty v průběhu víkendu opět nikam nepokročily, i přesto že tady byly
hlasy ze strany Řecka, že by k dohodě mohlo dojít do konce minulého týdne.
A ono nakonec opět nic. Řecku se čas jednoznačně krátí – do konce června
musí splatit IMF zhruba 1,6 mld. eur.

PMI index v eurozóně ve výrobním sektoru v květnu vzrostl na 52,2 bodu,
což potvrzuje expanzi v eurozóně, i když spíše střídmější. Trend v nových
objednávkách se opět vylepšil. Nejsilnější růst objednávek a výroby
zaznamenalo Španělsko. Naopak Německo viditelně zpomalilo v produkci a
v květnu se dostala (finální) hodnota PMI indexu na 4měsíční minimum.

Český PMI index ve výrobním sektoru v květnu vzrostl na 55,5 bodu 
z dubnových 54,7b. My jsme čekali o dvě desetinky nižší hodnotu, trh čekal 
55,2b. Zlepšila se produkce, zaměstnanost i nové objednávky v tomto sektoru. 
Květnová hodnota českého PMI indexu tak ve své podstatě jen potvrzuje naše 
domnění, že česká ekonomika má našlápnuto na relativně solidní 
růst i v druhém čtvrtletí letošního roku.

Člen bankovní rady ČNB L. Lízal na dnešní konferenci zopakoval, že ČNB
neukončí intervence dřív než v druhé polovině 2016 a že ČNB je připravena
upravit úroveň kurzového závazku, pokud to bude potřeba.

O víkendu v Lánech český prezident, premiér, ČNB guvernér a ministr financí
debatovali ohledně možnosti přijetí eura. Podle slov premiéra benefity z přijetí
eura převažují možné negativa. Sociální demokracie vidí možný vstup ČR do
eurozóny kolem roku 2020. Český ministr financí A. Babiš v debatě
poznamenal, že nezávazné hlasování o přijetí eura by se mohlo
konat spolu s parlamentními volbami v roce 2017. Připomeňme, že
podle posledního průzkumu ze začátku května „už jenom“ 69 % lidí v ČR je
proti přijetí eura v porovnání se 76 % v loňském dubnu.

Česká koruna dnes kolísala kolem EUR/CZK 27,4.
Cena ropy Brent dnes poskočila k 63,5 USD za barel a od poloviny dubna se
drží víceméně stabilně nad hranicí 60 dolarů. Důležité pro ni bude páteční
zasedání OPECu, od kterého se ale nečeká, že by změnil své současné kvóty
objemů produkce ropy.
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