
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,445 27,47 27,41 -0,05 -0,47

USA USD 20,157 20,19 20,14 -0,20 0,18
V. Británie GBP 34,250 34,37 34,29 -0,29 4,05
Švýcarsko CHF 22,551 22,56 22,51 -0,08 0,24
Turecko TRY 9,444 9,45 9,51 -0,13 -1,88
Polsko PLN 6,607 6,60 6,58 -0,15 -0,33

Maďarsko 100HUF 8,977 9,00 8,96 -0,19 -2,83
Chorvatsko HRK 3,622 3,62 3,64 -0,08 0,33
Rumunsko RON 6,257 6,25 6,22 0,19 1,69

Rusko 100RUB 59,598 59,47 59,03 0,93 -2,97
Ukrajina UAH 1,690 1,71 1,71 -1,06 -31,12

EUR/USD 1,362 1,36 1,36 0,12 -0,52
JPY/USD 101,880 101,98 101,78 -0,05 -2,78

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,17 0,27 0,35 0,42 0,53

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,02pb -0,03pb -0,06pb -0,07pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,17
HU 1,90 2,38 2,40 2,43 2,44 2,50

6M změna -0,64pb -0,61pb -0,60pb -0,56pb -0,51pb -0,39pb 
PL 2,62 2,60 2,61 2,68 2,70 2,74

6M změna 0,61pb 0,02pb 0,00pb -0,03pb -0,02pb -0,01pb 
EUR 0,03 0,06 0,11 0,21 0,31 0,49

6M změna -0,14pb -0,19pb -0,13pb -0,08pb -0,09pb -0,07pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS Sazby Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 UK 0,40 0,50 0,64 0,67 0,97 1,32
6M změna 6,28 15,71 11,94 7,48 9,87 -11,67 USD 0,10 0,12 0,15 0,23 0,33 0,55

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 0,34 0,50 0,73 1,02 1,43 1,89
PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 2,48 2,69 3,11 3,57 4,03 4,16

EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 2,51 2,73 3,02 3,27 3,50 3,65
EUR 0,31 0,41 0,69 1,05 1,51 1,98

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 proti euru mírně posílil na EUR/USD 1,362 
z ranních EUR/USD 1,360. Česká koruna nepatrně posílila vůči 
euru na EUR/CZK 1,43. 

Ve středoevropském regionu se dnes dařilo polským dluhopisům. 
Na ty zřejmě pozitivně zapůsobilo rostoucí přesvědčení trhů o tom, že 
odposlechy členů polské vlády a centrální banky nepovedou 
k předčasným volbám.

Ruskému rublu dnes prospěl vstřícný krok prezidenta Putina, který 
vyzval parlament ke zrušení práva zásahu na Ukrajině v případě 
ohrožení rusky mluvícího obyvatelstva. Jde os součást jednání, která 
nyní v Evropě probíhají a budou probíhat. Dnes prezident Putin míří do 
Vídně. 

Německý Ifo index podnikatelské důvěry v červnu klesl 
ze 110,4 bodů na 109,7 b. Sice jde o stále relativně vysokou 
úroveň indikující expanzi, ovšem čekal se pokles jen na 110,2 b. 
Hodnocení výhledu kleslo více, než se čekalo na 104,8 b. a nečekaně 
kleslo i hodnocení současných podmínek podnikání, přitom se čekalo 
mírné zlepšení. Máme zde tedy signál zpomalování hlavního motoru 
evropské ekonomiky.

O napojenosti české ekonomiky na německou a evropskou zde 
není potřeba se rozepisovat. S ohledem na předchozí slabší výsledky 
PMI indexů v Evropě i dnes zveřejněného Ifo indexu je 
pravděpodobné, že v červnu dojde i k mírnému snížení českého 
indexu nákupních manažerů (PMI), který bude zveřejněn příští týden. 
Ten se však pohybuje na velmi vysokých hodnotách (v květnu 57,3 b.) 
a korekce by neměla překvapit. 
Dnes zveřejněný konjukturální průzkum ukázal další zlepšení důvěry 
podniků i spotřebitelů. Pozoruhodné je, že index důvěry spotřebitelů 
se nyní nachází na stejných hodnotách jako v polovině roku 2008, 
kdy finanční krize byla u nás jen akademickým pojmem.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,14:46
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