
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,455 27,45 27,36 0,22 -0,74

USA USD 24,465 24,47 24,20 0,37 9,99
V. Británie GBP 38,267 38,44 38,01 0,06 9,91
Švýcarsko CHF 26,376 26,40 26,22 0,13 14,56

Turecko TRY 9,232 9,12 9,27 1,93 -6,88
Polsko PLN 6,716 6,74 6,67 0,57 2,69

Maďarsko 100HUF 8,943 8,99 8,91 0,08 -1,02
Chorvatsko HRK 3,633 3,62 3,65 0,47 0,75

Rumunsko RON 6,156 6,16 6,12 0,34 -1,46
Rusko 100RUB 49,361 48,57 47,40 2,55 4,99

Ukrajina UAH 1,170 1,20 1,21 -0,62 -17,99
EUR/USD 1,130 1,13 1,12 0,80 -9,73
JPY/USD 119,330 119,97 119,22 -0,43 2,63

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 0,11

HU 1,70 1,80 1,80 1,69 1,69 1,69
6M změna -0,22pb -0,30pb -0,30pb -0,41pb -0,46pb -0,51pb 

PL 1,43 1,60 1,64 1,67 1,72 1,76
6M změna -0,68pb -0,47pb -0,42pb -0,37pb -0,31pb -0,25pb 

EUR -0,09 -0,11 -0,05 -0,01 0,06 0,17

6M změna -0,06pb -0,09pb -0,06pb -0,09pb -0,12pb -0,16pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,71 1,00

1D změna -0,28 0,21 0,58 0,71 -0,20 1,20 USD 0,12 0,15 0,19 0,28 0,41 0,72
6M změna 7,45 24,24 17,44 13,00 2,46 8,26 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,31 0,31 0,39 0,35 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,75 1,64 1,74 1,59 1,64 CZ 0,32 0,50 0,65 0,78 0,97 1,18

PL 1,72 1,72 1,74 1,75 1,77 HU 1,77 2,05 2,56 2,96 3,32 3,43
EUR 0,01 0,02 0,02 0,08 0,09 0,26 PL 1,73 2,02 2,29 2,48 2,64 2,76

EUR 0,07 0,19 0,39 0,62 0,91 1,17

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 %
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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

Maloobchodní tržby v USA v dubnu meziměsíčně
stagnovaly. Trh čekal lehký nárůst 0,2 % m/m. Bez aut rostly tržby
amerických obchodníků jen o 0,1 % m/m, zatímco trh čekal nárůst 0,5
% m/m. Kdyby se zveřejňovaly tržby po očištění o pokles cen (jak je
tomu např. i v ČR), vyšlo by příznivější číslo. Trh podle našeho názoru
ignoruje dopad klesajících cen na objem tržeb.
Euro-dolar reagoval na data z USA skokem k EUR/USD 1,131
z předchozích EUR/USD 1,123.

Dnes byly zveřejněné údaje HDP za první kvartál 2015
v Evropě. Podle předběžného údaje německý HDP v prvním čtvrtletí
2015 vzrostl jen o 0,3 % č/č (sezónně očištěno), zatímco trh čekal
v průměru 0,5 % č/č. Meziročně vzrostla německá ekonomika o 1,1 %
(sezónně neočištěno) oproti 1,6 % v předchozím čtvrtletí. Výsledek
za Q1 2015 je druhým nejhorším meziročním výsledkem německé
ekonomiky za posledních pět čtvrtletí.

Naopak francouzský HDP v prvním kvartálu vzrostl meziročně o 0,7
% (předběžný údaj). Mezikvartálně zaznamenal nárůst o 0,6 %, což
bylo nejen nad odhady trhu (0,4 %), ale i nejlepší výsledek od
roku 2013. Rozklad růst francouzského HDP ukazuje na vyšší spotřebu
domácností (+0,8 % č/č) v porovnání s předchozím čtvrtletím. Investicím
se opět (již sedmé čtvrtletí po sobě) nepodařilo vzrůst.

HDP v eurozóně v prvním kvartálu vzrostl o 0,4 % č/č a 1,0
% meziročně (sezónně očištěno), což bylo plně v souladu
s očekáváním trhu.
Průmyslová produkce se v eurozóně v březnu meziměsíčně snížila o 0,3
%, zatímco trh čekal v průměru stagnaci. Meziročně vzrostla o 1,8 %,
což je o desetinku pod únorovým nahoru revidovaným údajem.

Připomeňme, že český HDP bude zveřejněný až tento pátek
(čekáme zrychlení růstu na 0,8 % z předchozích 0,4 % mezičtvrtletně).
Česká koruna se dnes drží u EUR/CZK 27,42.

Ministerstvo financí ČR prodalo v dnešním prvním kole aukce 15letý
vládní dluhopisy s kuponem 0,95 % v hodnotě 4,469 mld. Kč a 7letý
dluhopisy s kuponem 1,5 % v hodnotě 9,98 mld. Kč. Průměrný výnos
v prodeji 7letého dluhopisu lehce vzrostl (z 0,137 % na 0,159 %)
oproti minulé aukci. V případě 15 letého dluhopisu činil průměrný výnos
1,269 %.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,15:00
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