
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,395 27,45 27,34 -0,25 -0,89

USA USD 24,426 24,70 24,27 0,67 9,26
V. Británie GBP 37,441 37,63 37,19 0,27 6,75
Švýcarsko CHF 26,144 26,19 25,91 0,46 13,70

Turecko TRY 9,169 9,10 9,27 1,38 -8,25
Polsko PLN 6,611 6,61 6,55 0,36 -0,44

Maďarsko 100HUF 8,801 8,85 8,75 0,07 -2,18
Chorvatsko HRK 3,625 3,62 3,66 -0,22 0,64

Rumunsko RON 6,150 6,18 6,15 -0,85 -1,38
Rusko 100RUB 43,645 43,86 42,77 -1,20 4,73

Ukrajina UAH 1,177 1,16 1,18 0,64 -21,30
EUR/USD 1,108 1,13 1,11 -1,41 -9,82
JPY/USD 125,690 125,72 124,32 1,07 3,53

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 1,58 1,65 1,63 1,52 1,53 1,55
6M změna 0,20pb -0,43pb -0,47pb -0,58pb -0,61pb -0,62pb 

PL 1,54 1,61 1,65 1,68 1,76 1,80
6M změna -0,57pb -0,47pb -0,43pb -0,38pb -0,29pb -0,24pb 

EUR -0,14 -0,12 -0,06 -0,01 0,05 0,16

6M změna -0,10pb -0,11pb -0,09pb -0,10pb -0,13pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,48 0,51 0,57 0,72 1,00

1D změna -1,36 -1,54 -1,51 -0,13 -0,94 -0,11 USD 0,12 0,14 0,19 0,28 0,42 0,75
6M změna -0,14 10,70 6,88 14,18 -0,30 1,42 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,34 0,35 0,42 0,35 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,39 1,43 1,51 1,41 1,45 CZ 0,34 0,61 0,84 1,06 1,29 1,57

PL 1,76 1,78 1,84 1,83 1,87 HU 1,77 1,83 2,39 2,91 3,33 3,44
EUR 0,01 0,02 0,04 0,09 0,11 0,30 PL 1,76 2,24 2,58 2,84 3,03 3,20

EUR 0,09 0,25 0,55 0,85 1,20 1,52

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

Počet nových pracovních míst v nezemědělském sektoru
USA vzrostl v květnu o 280 tisíc, což je velice silný údaj. Trh
očekával nárůst o 226 tisíc, RBI 230 tisíc. Dolar prozatím reagoval
rychlým posílením k EUR/USD 1,110, z předchozích ERU/USD
1,123.

Řecko požádalo IMF o odložení dnešní splátky ve výši
zhruba 300 mil. eur do konce června. Řecko také zažádalo
IMF, že „sváže“ všechny svoje 4 dlužné splátky pro IMF do jedné a
takhle je splatí na konci června. Podle mluvčího IMF země mají
možnost svázaní splátek do jedné se splatností ke konci měsíci. Dle
jeho slov doposud byla v historii jen jedna země, Zambie, která tuto
možnost na začátku 80.tych let využila.

Růst průměrné reálné mzdy v ČR v prvním čtvrtletí 2015
zrychlil meziroční tempo na 2,1 % z předchozího tempa 1,7 %. Náš
odhad počítal s růstem o 2,9 %, trh v mediánu 2,6 %. Ve srovnání s
tím, co se čekalo, byl slabší růst mezd v soukromé sféře. Umírněný
růst českých mezd je argumentem, proč ČNB nemusí spěchat s
uvolněním kurzu koruny.

Důvěra českých spotřebitelů zůstává i nadále vysoká, situace na trhu
práce se zlepšuje měsíc od měsíce, česká ekonomika roste
rovnoměrně přes všechny sektory – to vše se pozitivně promítá i do
tržeb maloobchodníků. Dnes zveřejněný údaj maloobchodních
tržeb v ČR jen potvrdil tento rostoucí trend - růst 6,0 % r/r (bez aut)
a 6,4 % r/r s auty. Nejrychlejší tempo si připsal internetový prodej,
ovšem v porovnání s minulými měsíci došlo k jeho mírnému poklesu.

Česká koruna dnes lehce posílila k EUR/CZK 27,37.

Cena ropy Brent dnes klesla k 60 USD za barel. Na pokles ceny
ropy v tomto týdnu bezpochyby působila nervozita trhů, že OPEC
nesníží svoje produkční kvóty na dnešním zasedání a trh s ropou tak
zůstane s přebytkem nabídky. Toto očekávání trhu se potvrdilo –
OPEC nemění svůj stávající limit produkce 30 mil. barelů denně. Další
zasedání OPECu bude 4. prosince.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:32
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