
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,125 27,13 27,07 0,06 -3,33

USA USD 24,238 24,58 24,15 -1,18 2,05
V. Británie GBP 37,617 37,77 37,49 -0,42 4,54
Švýcarsko CHF 25,915 26,00 25,70 0,37 10,94

Turecko TRY 9,104 9,09 9,20 -0,91 -11,94
Polsko PLN 6,494 6,50 6,41 0,93 -1,17

Maďarsko 100HUF 8,721 8,73 8,55 1,35 -1,36
Chorvatsko HRK 3,583 3,58 3,59 0,00 -1,94

Rumunsko RON 6,103 6,10 6,04 0,78 -2,37
Rusko 100RUB 43,031 43,17 42,48 -0,27 11,66

Ukrajina UAH 1,105 1,11 1,13 -1,35 -27,39
EUR/USD 1,118 1,12 1,10 1,32 -5,55
JPY/USD 122,420 122,44 121,25 0,90 3,31

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,15 0,22 0,31 0,38 0,47

6M změna -0,01pb -0,02pb -0,03pb -0,03pb -0,03pb -0,04pb 
HU 2,13 1,52 1,50 1,41 1,42 1,42

6M změna 0,68pb -0,55pb -0,60pb -0,69pb -0,71pb -0,72pb 
PL 1,61 1,62 1,66 1,72 1,79 1,82

6M změna -0,48pb -0,45pb -0,41pb -0,33pb -0,26pb -0,22pb 
EUR -0,12 -0,13 -0,07 -0,02 0,05 0,16

6M změna -0,07pb -0,09pb -0,08pb -0,09pb -0,12pb -0,15pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,58 0,73 1,03

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,13 0,15 0,19 0,28 0,45 0,75
6M změna 6,28 15,71 11,94 7,48 9,87 -11,67 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,44 0,46 0,47 0,60 0,59 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 3,00 3,36 3,60 3,08 3,49 CZ 0,31 0,47 0,71 0,94 1,27 1,52

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,58 1,79 2,28 2,75 3,17 3,30
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,74 2,02 2,28 2,52 2,75 2,89

EUR 0,07 0,24 0,54 0,84 1,21 1,56

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 %

10.7.2015
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

Řecký premiér Tsipras souhlasil s většinou návrhů věřitelů
výměnou za balíček v objemu 53,5 mld. eur na 3 roky.
Návrh, který Řecko předložilo věřitelům včera večer, téměř kopíruje ty
požadavky, co byly referendem jasně odmítnuty. Návrh dohody ještě
pořád musí být schváleny některými národními parlamenty (do řeckého
se dostane dnes). Další parlamenty, kterými musí návrh projít, jsou
Estonsko, Finsko, Nizozemsko, Rakousko, Německo.

Evropské akcie reagovaly na optimistické zprávy růstem.
DAX vzrostl za poslední dva dny o 5 %. Euro posílilo od včera večera
přes 1,5 % vůči dolaru k EUR/USD 1,12 – nejsilnější hodnotě v
červenci.

Přes víkend bude probíhat jak zasedání Euroskupiny, tak
Euro summit. Pokud by k dohodě nedošlo, byla by to nejspíš přímá
cesta ke Grexitu. Ale ani dohoda nezaručuje Řecku 100 % setrvání v
eurozóně. Vyšší volatilita na finančních trzích proto přetrvá i
v nadcházejících dnech.

Čínské akciové indexy zaznamenaly od června 2014 do června 2015
nárůst zhruba o 150 %. Důvodem bylo uvolnění pravidel pro
obchodování (převážně pro využití finanční páky tzv. „trading-on-
margin“ ) a kreativity čínských investorů. Prudký (evidentně spekulativní)
nárůst čínských akcí zalarmoval čínské autority, které postupně začali
zpřísňovat tato pravidla. Nejtvrdší pravidlo přišlo právě v červnu 2015
(oznámení o novém limitu na obchodování na dluh) a od té doby ztratily
akcie (Shanghai composite i Shenzen index) téměř třetinu ze své
hodnoty. Vzhledem k předchozímu prudkému růstu čínských
akcí, který nebyl v souladu s růstem čínské ekonomiky, se
současný pád akcí dá interpretovat jako korekce. I proto
dopad na čínskou ekonomiku by měl mít jenom krátké trvání.

Shanghai composite index, který od června klesl o zhruba 32 %, dnes již
druhým dnem lehce roste.

Mezinárodní měnový fond snížil výhled globálního růstu pro letošní rok
z 3,5 % na 3,3 %. Pro rok 2016 zůstal nezměněn na 3,8 %. MMF
prozatím nevidí významnou nákazu finančních trhů v
důsledku řecké krize.

Ropa dnes šplhala k 59 USD/barel.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:43
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