
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,430 27,43 27,39 0,00 0,15

USA USD 20,113 20,12 20,08 0,00 -0,05
V. Británie GBP 33,828 33,80 33,73 0,00 2,84
Švýcarsko CHF 22,446 22,43 22,38 0,00 0,79
Turecko TRY 9,575 9,53 9,62 0,00 -3,94
Polsko PLN 6,588 6,59 6,56 0,00 1,14

Maďarsko 100HUF 9,035 9,03 8,99 0,00 -0,68
Chorvatsko HRK 3,612 3,61 3,62 0,00 0,70
Rumunsko RON 6,240 6,24 6,22 0,00 1,13

Rusko 100RUB 58,434 58,47 58,16 0,00 -3,64
Ukrajina UAH 1,690 1,70 1,70 -0,40 -30,98

EUR/USD 1,363 1,36 1,36 -0,01 0,30
JPY/USD 101,900 102,03 101,84 -0,07 -0,50

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,17 0,27 0,36 0,43 0,53

6M změna 0,00pb 0,01pb -0,01pb -0,02pb -0,06pb -0,08pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16

HU 1,63 2,44 2,50 2,54 2,59 2,69
6M změna -0,83pb -0,76pb -0,70pb -0,65pb -0,56pb -0,39pb 

PL 2,60 2,60 2,62 2,72 2,74 2,80
6M změna -0,01pb 0,02pb 0,02pb 0,07pb 0,04pb 0,05pb

EUR 0,47 0,27 0,26 0,32 0,40 0,57

6M změna 0,19pb 0,15pb 0,09pb 0,08pb 0,07pb 0,07pb
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,40 0,50 0,55 0,65 0,75 1,00

1D změna 0,00 0,00 0,00 0,24 0,42 -0,46 6M změna -0,18pb 0,02pb 0,06pb 0,09pb 0,03pb 0,13pb
6M změna -2,23 5,69 5,11 -6,33 3,66 -7,94 USD 0,09 0,12 0,15 0,23 0,32 0,54

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,36 0,37 0,38 0,44 0,44 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,42 2,52 2,64 2,48 2,55 CZ 0,38 0,60 0,89 1,15 1,54 1,96
PL 2,66 2,65 2,67 2,68 2,67 HU 2,61 3,02 3,49 3,94 4,37 4,50

EUR 0,22 0,22 0,20 0,34 0,33 0,54 PL 2,70 2,98 3,27 3,45 3,66 3,82
EUR 0,38 0,46 0,77 1,13 1,58 2,03

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

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

Americký dolar dnes dál trochu posílil proti euru na EUR/USD 
1,3605.

Evropská data dnes potěšila, když indexy důvěry v průmyslu, 
obchodě, službách vykázaly v květnu zlepšení nad odhady.

Meziroční růst peněžního agregátu M3 v eurozóně 
zpomalil ze 1,1 % na 0,8 %. ECB by tento údaj ráda viděla poblíž 
4,5 %. Tento údaj tak opět zapadá do mozaiky dat, která přiměla 
ECB k přípravě trhu na další měnově-politické uvolnění příští týden.

Růst HDP Švýcarska v prvním čtvrtletí zrychlil na 0,5 % č/č z 
předchozího tempa 0,2 %, když se čekal růst o 0,6 %.  

Včera zveřejněná data z USA rovněž potěšila. Po lepším výsledku 
objednávek zboží dlouhodobé spotřeby za duben byl zveřejněn 
mírný nárůst spotřebitelské důvěry za květen. Ceny domů za březen 
pak vykázaly růst o 1,2 % m/m, když se čekal růst o 0,7 %. Pouze 
Richmondský Fed index za květen trochu zaostal za očekáváním, 
když stagnoval na 7 bodech, zatímco se čekalo 8 bodů.

Zítřek přinese zveřejnění dalšího odhadu HDP z USA za 
první čtvrtletí. Už předběžný odhad zklamal s minimálním růstem 0,1 
% (mezikvartální anualizovaný růst). Po dalších datech o vývoji 
zásob a zahraničního obchodu je očekáván pokles o 0,5 % (RBI -0,4 
%). To je opticky dost špatné, ale převaha trhu se kloní k názoru, že 
jde především o důsledek velmi tuhé zimy. Naši vídeňští kolegové 
v RBI mají za to, že při sezónním očištění navíc v případě amerického 
HDP dochází k podhodnocení prvního čtvrtletí a ve druhém čtvrtletí 
bychom měli naopak vidět o to lepší údaje. Suma sumárum, pokud 
zítra bude potvrzen pokles HDP USA za první kvartál, nemělo by to 
investory vyděsit.
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výzkum a jeho pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou tedy 
službou investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení, 
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