
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,435 27,45 27,39 -0,02 -1,03

USA USD 20,273 20,31 20,21 -0,02 0,56
V. Británie GBP 34,403 34,37 34,29 0,01 4,28
Švýcarsko CHF 22,532 22,55 22,46 -0,01 -0,75
Turecko TRY 9,474 9,45 9,56 -0,76 -3,83  
Polsko PLN 6,623 6,65 6,60 -0,41 -0,17

Maďarsko 100HUF 8,924 8,93 8,89 -0,28 -3,92
Chorvatsko HRK 3,620 3,62 3,63 -0,03 -0,28
Rumunsko RON 6,243 6,25 6,22 0,00 0,69

Rusko 100RUB 58,466 58,93 58,28 -0,70 -4,45
Ukrajina UAH 1,698 1,70 1,74 -1,58 -30,43

EUR/USD 1,356 1,36 1,35 0,10 -0,93
JPY/USD 101,850 102,09 101,69 -0,20 -2,31

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,17 0,27 0,36 0,42 0,53

6M změna 0,00pb 0,01pb -0,02pb -0,02pb -0,07pb -0,08pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,17
HU 2,06 2,40 2,40 2,42 2,46 2,54

6M změna -0,76pb -0,60pb -0,60pb -0,57pb -0,50pb -0,36pb 
PL 2,60 2,59 2,60 2,68 2,70 2,74

6M změna 0,02pb 0,01pb 0,00pb 0,00pb 0,00pb -0,01pb 
EUR 0,03 0,06 0,13 0,22 0,32 0,50

6M změna -0,15pb -0,13pb -0,12pb -0,08pb -0,08pb -0,07pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS Sazby Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

1D změna 0,15 -0,24 -0,54 -1,09 0,25 -1,41 UK 0,50 0,52 0,55 0,71 0,94 1,30
6M změna 6,17 7,71 9,75 -4,20 3,76 -4,79 USD 0,09 0,12 0,15 0,23 0,33 0,55

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,33 0,35 0,36 0,42 0,41 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,35 2,39 2,49 2,38 2,43 CZ 0,35 0,54 0,79 1,09 1,51 1,96
PL 2,55 2,49 2,50 2,55 2,49 HU 2,48 2,75 3,20 3,68 4,16 4,29

EUR 0,19 0,17 0,18 0,28 0,27 0,49 PL 2,57 2,79 3,12 3,34 3,58 3,77
EUR 0,31 0,40 0,71 1,07 1,55 2,03

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

16.6.2014

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 %

Tento týden začíná zvýšeným geopolitickým rizikem na 
Ukrajině a také v Iráku. Cena ropy se nachází již nad 112 
USD/barel. Jednání mezi Ruskem a Ukrajinou ohledně ceny plynu 
během víkendu nikam nevedla. Gazprom v reakci na krach jednání 
zastavil dodávky plynu na Ukrajinu. Do EU by plyn proudit měl, ale 
rizika zastavení dodávek samozřejmě existují. Vzhledem k teplému 
počasí a plným zásobníkům plynu by neměl být dopad případného 
zastavení toku plynu velký. Jiná věc je ale, že po víkendové eskalaci 
situace na Ukrajině je riziko tvrdších ekonomických sankcí větší.

Hlavní událostí týdne bude zasedání Fedu. Ten by měl potvrdit 
další snížení objemu kvantitativního uvolňování na 35 mld. USD 
měsíčně. Zajímavé ale budou zejména komentáře ohledně očekávané 
trajektorie úrokových sazeb. RBI vzhledem k dobrým datům 
z americké ekonomiky očekává první zvýšení sazeb Fedu již v prvním 
čtvrtletí 2015, zatímco sám Fed očekává první zvýšení sazeb až v 
polovině roku 2015 . K tomu bude zveřejněno několik důležitých dat 
především z USA: inflace, průmysl a předstihové indikátory. 
Z Evropy stojí za zmínku jen ZEW index.

Ceny českých průmyslových výrobců se v květnu v porovnání s 
dubnem nezměnily. Meziročně pak poklesly o 0,1 %. My i trh jsme 
čekali nárůst o 0,1 % meziročně i meziměsíčně. Meziměsíční změny 
cen byly v květnu malé a příspěvky jednotlivých složek indexu byly 
nulové. Co se týče meziročního poklesu, pak ve směru poklesu cen 
působil nejvíce pokles cen elektřiny. Za normálních okolností by byla 
meziměsíční stagnace cen průmyslových výrobců dobrou zprávou, ale 
v současném nízkoinflačním prostředí se jedná o negativní zprávu. 
Mírný nárůst výrobní inflace bychom uvítali. V nejbližších měsících 
počítáme s mírným růstem cen průmyslových výrobců a jejich 
přehoupnutím do mírně kladných hodnot ovšem především kvůli nízké 
srovnávací základně z minulého roku. Nákladová inflace zatím stále 
zůstává utlumená. Až se koncem roku meziroční statistika setká se 
základnou zvýšenou devalvací koruny, můžeme opět vidět záporná 
čísla.

Václav Franče, 234 401 729, research@rb.cz,14:53

Všechny názory, prognózy a informace, včetně investičních doporučení a obchodní idejí, a jakékoliv ostatní údaje obsažené v tomto dokumentu jsou pouze informativní, nezávazné a představují názor Raiffeisenbank a.s. („RB“). Tento dokument
nepředstavuje nabídku nákupu nebo prodeje jakéhokoli finančního aktiva nebo jiného finančního instrumentu. Dokument je určen výhradně pro potřeby adresáta a nesmí být kopírován a rozšiřován třetím osobám. RB doporučuje před učiněním
jakéhokoli investičního rozhodnutí získání podrobných informací o zamýšlené investici nebo obchodu. RB vypracovala tento dokument s nejvyšší odbornou péčí a v dobré víře, avšak neručí za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost nebo přesnost. RB
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týmem Ekonomický výzkum a jeho pracovníky, jakož i modelová portfolia, obchodní ideje, názory a prognózy jsou pouze obecné a určené pro veřejnost a nikoli individualizované ani určené pro konkrétní osoby v konkrétní finanční situaci a nejsou tedy
službou investičního poradenství ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Tento dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl
by jim být rozšiřován. Dokument nesmí být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady nebo jejich teritorií; rovněž nesmí být distribuován občanům USA a Kanady. Úplnou informaci dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci
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