
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,395 27,47 27,35 -0,04 -0,74

USA USD 24,582 24,65 24,46 1,35 11,05
V. Británie GBP 38,067 38,08 37,74 3,14 8,69
Švýcarsko CHF 26,336 26,43 26,25 -0,67 14,73

Turecko TRY 9,120 9,09 9,17 0,86 -6,88
Polsko PLN 6,737 6,77 6,72 -0,62 2,98

Maďarsko 100HUF 9,002 9,08 8,95 0,01 0,28
Chorvatsko HRK 3,623 3,62 3,67 0,11 0,64

Rumunsko RON 6,156 6,18 6,14 -0,29 -1,16
Rusko 100RUB 47,746 48,57 47,40 -0,52 -0,16

Ukrajina UAH 1,170 1,20 1,21 -2,20 -23,97
EUR/USD 1,115 1,12 1,11 -0,47 -10,36
JPY/USD 119,910 120,03 119,43 0,10 3,85

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 1,83 1,80 1,80 1,70 1,69 1,69
6M změna 0,07pb -0,30pb -0,30pb -0,40pb -0,46pb -0,51pb 

PL 1,61 1,61 1,64 1,66 1,70 1,74
6M změna -0,50pb -0,46pb -0,42pb -0,38pb -0,33pb -0,27pb 

EUR -0,09 -0,11 -0,04 -0,01 0,06 0,17

6M změna -0,06pb -0,09pb -0,05pb -0,09pb -0,12pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,70 1,00

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,41 0,73
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 0,32 0,47 0,61 0,74 0,92 1,10

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,77 2,06 2,54 2,94 3,28 3,42
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,73 2,02 2,27 2,44 2,56 2,74

EUR 0,09 0,20 0,37 0,60 0,87 1,12

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

V pátek zveřejněný počet pracovních míst mimo zemědělský 
sektor se v dubnu v USA zvedl o 223 tis. oproti 
březnovým dolu revidovaným 85 tis. Dubnový údaj je druhý 
nejlepší výsledek v tomto roce. Dle RBI dubnový údaj z trhu práce 
potvrzuje, že březen byl slabou výjimkou z řady a červnové zvednutí 
sazeb Fedu zůstává možné. K prvnímu zvýšení sazeb Fedu by dle RBI 
mělo dojít do září, s čímž trh nepočítá, což by byla podpora pro 
dolar.

Euro-dolar dnes fluktuoval poblíž EUR/USD 1,115. 

Mluvčí řecké vlády G. Sakallaridis uvedl, že to, co Řecko očekává 
z dnešního zasedání Euroskupiny, je výrok od ministrů financí 
eurozóny, že se uskutečnil „značný pokrok“ v jednáních mezi Řeckem 
s věřiteli. Podle zdrojů spojených s ECB se ale pořád uskutečnilo málo 
pokroku v jednáních ohledně klíčových témat reforem a přetrvává 
velká nejistota spojená s řeckými bankami. Mluvčí řecké vlády dále 
uvedl, řecká vláda nezvažuje žádný plán B.
Řecký ministr financí Y. Varoufakis dnes v Bruselu uvedl, že Řecko 
splatí svoji zítřejší splátku pro IMF ve výši 750 mil. eur. Výnos 
řeckého 2 - letého dluhopisu se dnes drží u 20,5 % p. a. Výnos 10 -
letého dluhopisu Řecka se dnes nachází u 10,6 %. 

Centrální banka Velké Británie ponechala na dnešním měnově-
politickém zasedání hlavní úrokovou sazbu nezměněnu na 0,5 %. Ve 
Velké Británii nečekaně zvítězila minulý týden ve volbách 
konzervativní strana, která získala většinu křesel v Dolní sněmovně. 
Podle dřívějšího slibu britského premiéra D. Camerona by tak do 
konce roku 2017 mělo dojít k uspořádání referenda ohledně setrvání 
Velké Británie v Evropské Unii. Britská libra se vůči euru drží dnes 
odpoledne u EUR/GBP 0,720. 

Česká koruna dnes lehce posílila k EUR/CZK 27,37 z pátečních 
EUR/CZK 27,45. Důležitý pro ni bude zítřejší zveřejnění inflace za 
duben. Naše prognóza počítá s meziměsíčním růstem 
spotřebitelských cen o 0,4 %. Meziročně čekáme růst 0,5 % oproti 
0,2 % v minulém měsíci. Vyšší tempo růstu cen čekáme zejména kvůli 
dalšímu nárůstu cen u čerpacích stanic a vyšším cenám potravin 
v dubnu. Odhad trhu je v průměru lehce nižší – meziměsíčně čeká 
růst 0,2 % a meziročně 0,4 %.
Cena ropy Brent se dnes nachází u 64 USD/barel.

Daniela Milučká, 234 401 498, research@rb.cz,14:45
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