
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,460 27,46 27,38 0,20 -0,71

USA USD 25,203 25,23 25,01 -0,09 13,77
V. Británie GBP 38,543 38,65 38,34 -0,54 10,85
Švýcarsko CHF 26,546 26,57 26,41 0,07 15,36

Turecko TRY 9,489 9,44 9,55 -0,06 -5,35
Polsko PLN 6,651 6,65 6,61 0,32 0,62

Maďarsko 100HUF 8,897 8,89 8,85 0,25 -1,29
Chorvatsko HRK 3,622 3,62 3,63 0,14 0,58

Rumunsko RON 6,181 6,18 6,15 0,32 -1,04
Rusko 100RUB 48,052 48,70 47,64 -1,03 6,57

Ukrajina UAH 1,187 1,19 1,20 -1,01 -20,13
EUR/USD 1,090 1,09 1,09 -0,04 -12,46
JPY/USD 124,190 124,38 123,47 0,44 4,70

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 0,80 1,65 1,64 1,55 1,56 1,56
6M změna -0,42pb -0,43pb -0,46pb -0,55pb -0,59pb -0,62pb 

PL 1,55 1,61 1,65 1,68 1,75 1,79
6M změna -0,58pb -0,47pb -0,43pb -0,38pb -0,30pb -0,24pb 

EUR -0,11 -0,11 -0,05 -0,01 0,05 0,16

6M změna -0,24pb -0,12pb -0,08pb -0,10pb -0,13pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,48 0,51 0,57 0,71 1,00

1D změna 0,62 -0,47 -0,68 0,39 0,67 -0,56 USD 0,12 0,15 0,19 0,29 0,43 0,76
6M změna 2,92 17,38 12,51 17,71 1,88 3,32 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,33 0,28 0,33 0,38 0,35 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,50 1,53 1,60 1,49 1,52 CZ 0,34 0,50 0,66 0,81 1,01 1,23

PL 1,72 1,73 1,75 1,80 1,82 HU 1,77 1,88 2,31 2,71 3,08 3,21
EUR 0,01 0,01 0,02 0,09 0,10 0,25 PL 1,74 2,05 2,34 2,57 2,74 2,89

EUR 0,07 0,18 0,38 0,60 0,90 1,19

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
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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

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 %

Evropské akciové trhy dnes mírně klesaly.
Ačkoliv na pokračujícím summitu G7 není oficiálně Řecko na
programu, je to ze zasedání mediálně stále nejčetnější téma.
Komentáře z Řecka hovoří o posunech v jednání, zatímco od
evropských představitelů se ozývá pravý opak. Německý ministr
financí Schaeuble řekl, že je „vždy trochu překvapen“, když Řecko
tvrdí, že dohoda je blízko. Připomeňme, že Řecko v červnu musí MMF
splatit téměř 1,6 mld EUR. První splátka je plánována na 5. června.
V našem hlavním scénáři počítáme s tím, že situace bude dále
eskalovat a k dohodě dojde „za pět minut 12“. Dohoda by mohla
přinést jistou úlevu, ale na druhou stranu je pravděpodobné, že
uzavřená dohoda bude spíše parciální a bude řešit jen velmi blízkou
budoucnost.

Česká koruna dnes ráno posílila k úrovni EUR/CZK 27,38 a poté
oslabila zpět do blízkosti EUR/CZK 27,45. Zítra by ji mohlo ovlivnit
zveřejnění struktury českého HDP za první kvartál, které
v průběžném odhadu svým tempem 3,9 % r/r a 2,8 % č/č předčilo
všechny odhady. Český statistický úřad by měl odhalit, odkud se tak
nečekaně vysoký růst české ekonomiky vzal. Podle dosavadní
informace ČSÚ byl hlavním motorem ekonomického růstu
zpracovatelský průmysl -konkrétně automobilový průmysl. Měsíční
data ale neukazovala na tak závratný růst českého průmyslu.
Spotřebitelská důvěra se sice drží od začátku roku u historického
maxima, důvěra podnikatelů také v prvním čtvrtletí gradovala a
nezaměstnanost i nadále kontinuálně klesá, avšak růst mezd pořád
pokulhává. Uvidíme, která složka HDP šlápla na plyn české
ekonomiky, a poté se budeme tázat, zda se něco takového může
opakovat v dalších čtvrtletích, což se jeví velmi nepravděpodobně.

Dolar dnes vůči euru oslabil k EUR/USD 1,095, ale poté opět začal
posilovat pod hladinu EUR/USD 1,09. Zítra může mít vliv na dolar
zveřejnění revize amerického HDP za první kvartál, u kterého
analytici očekávají výraznou revizi směrem dolů (z 0,2 %
annualizovaně na záporných 0,8 %).

Ekonomický sentiment v eurozóně setrval na předchozí, vzhůru
revidované hodnotě 103,8b., čekalo se 103,5 b. Důvěra ve službách
se zlepšila o 1,1 bodu na 7,8b., když se čekala stagnace. Finální
údaj potvrdil důvěru spotřebitelů v eurozóně v květnu na -5,5b, což je
stále nadprůměrně dobrá úroveň.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,14:26
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