
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,245 27,28 27,17 0,06 -1,73

USA USD 24,473 24,81 24,39 0,69 7,18
V. Británie GBP 38,456 38,94 38,36 0,61 8,05
Švýcarsko CHF 26,259 26,40 25,88 0,76 13,88

Turecko TRY 9,113 9,09 9,34 -0,13 -6,91
Polsko PLN 6,501 6,51 6,46 -0,31 0,14

Maďarsko 100HUF 8,666 8,85 8,61 -0,49 -1,40
Chorvatsko HRK 3,590 3,58 3,66 0,00 -0,86

Rumunsko RON 6,070 6,21 6,03 -0,64 -1,86
Rusko 100RUB 44,228 45,27 43,93 0,39 15,41

Ukrajina UAH 1,166 1,16 1,19 0,20 -20,42
EUR/USD 1,113 1,11 1,10 -0,33 -8,02
JPY/USD 122,780 123,19 122,10 -0,86 2,59

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

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

HU 0,65 1,50 1,50 1,42 1,44 1,44
6M změna -0,58pb -0,57pb -0,60pb -0,68pb -0,70pb -0,72pb 

PL 1,46 1,62 1,66 1,72 1,79 1,82
6M změna -0,63pb -0,46pb -0,42pb -0,34pb -0,26pb -0,22pb 

EUR -0,12 -0,12 -0,07 -0,02 0,05 0,16

6M změna -0,27pb -0,11pb -0,08pb -0,09pb -0,12pb -0,16pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,50 0,51 0,58 0,74 1,06

1D změna -2,41 -2,75 -3,38 -2,88 0,31 -1,37 USD 0,12 0,15 0,19 0,28 0,45 0,78
6M změna 2,61 13,98 11,20 15,24 0,69 17,63 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,31 0,31 0,40 0,39 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,40 1,46 1,53 1,45 1,51 CZ 0,39 0,55 0,82 1,03 1,34 1,49

PL 1,80 1,84 1,88 1,88 1,91 HU 1,58 1,97 2,54 3,03 3,49 3,60
EUR 0,03 0,03 0,04 0,09 0,11 0,32 PL 1,80 2,25 2,60 2,83 3,06 3,20

EUR 0,08 0,23 0,53 0,82 1,19 1,54

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

Dohoda mezi Řeckem a věřiteli ztroskotala. Řecký premiér vyhlásil
v pátek večer na 5. července referendum o návrzích věřitelů a
doporučil lidu hlasovat NE. Šéf Evropské komise J.C. Juncker dnes
vyzýval Řecko, aby hlasovalo ANO v referendu, protože to bude jasný
signál, že Řecko chce zůstat v eurozóně. Šéfka MMF Ch. Lagarde již
avizovala, že v čase, kdy Řecko bude hlasovat v referendu, návrhy
věřitelů již nebudou platné.

Dnes probíhají jednání na národních úrovních (Německo, Francie...)
Řecký premiér Tsipras dnes poslal žádost evropským představitelům o
prodloužení finanční pomoci Řecku.

Víkend přinesl zvraty nejen na politické scéně (tj.
vyjednávání) ale i do fungování řecké ekonomiky. Řecko
bylo nuceno zavést kapitálové kontroly, jejichž detaily budou teprve
upřesněny. Řecké banky neotevřely dnes ráno a zůstanou zavřené
prozatím do 6. července. Řecko omezilo výběry z bankomatů na 60
eur denně. Aténský akciový trh zůstává zavřený.

Finanční trhy výrazně reagovaly na zprávy o Řecku. Volatilita na
akciových trzích výrazně roste a zůstane vysoká minimálně do
konce týdne. Akciové trhy zaznamenávají od rána ztráty - asijský
Nikkei spadl dnes o 3 %, německý DAX o 3,5 %.

Švýcarská centrální banka (SNB) o víkendu intervenovala,
když frank posílil k EUR/CHF 1,031. Víkendová intervence nebyla
součástí základního scénáře SNB, ale byla výsledkem víkendové
eskalace situace spojené s Řeckem.

V pátek zveřejněný Michigan index sentimentu amerických spotřebitelů
v červnu překvapivě vzrostl na 96,1 bodu, zatímco trh čekal 94,6b.
Nárůst optimismu mezi americkými spotřebiteli je od začátku roku
nejvyšší od roku 2004.

Dnes zveřejněný předběžný údaj ukazuje na růst spotřebitelských cen
v Německu o 0,3 % meziročně. Meziměsíčně došlo k poklesu o 0,1 %.
Trh počítal s lepšími hodnotami + 0,2 % m/m a 0,5 % r/r.

Cena ropy Brent klesla k 58,5 USD za barel

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:50
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