
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,080 27,12 27,01 -0,07 -2,73

USA USD 24,550 24,71 24,43 0,11 3,22
V. Británie GBP 38,228 38,28 37,87 0,40 5,36
Švýcarsko CHF 25,982 26,05 25,85 0,41 -4,05

Turecko TRY 9,312 9,28 9,37 1,00 -10,68
Polsko PLN 6,524 6,55 6,50 -0,20 0,77

Maďarsko 100HUF 8,709 8,73 8,66 -0,13 0,86
Chorvatsko HRK 3,574 3,57 3,59 -0,06 -1,30

Rumunsko RON 6,122 6,14 6,09 0,03 -1,07
Rusko 100RUB 43,308 43,71 42,90 0,20 17,54

Ukrajina UAH 1,113 1,11 1,13 -0,36 -27,68
EUR/USD 1,106 1,11 1,10 0,55 -4,87
JPY/USD 123,060 123,72 122,91 -0,29 5,94

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,31 0,39 0,48

6M změna -0,01pb -0,01pb -0,03pb -0,02pb -0,01pb -0,03pb 
HU 2,03 1,52 1,50 1,40 1,41 1,41

6M změna 0,00pb -0,58pb -0,60pb -0,70pb -0,72pb -0,72pb 
PL 1,61 1,62 1,66 1,72 1,79 1,82

6M změna -0,47pb -0,44pb -0,40pb -0,32pb -0,24pb -0,19pb 
EUR -0,12 -0,13 -0,07 -0,02 0,05 0,17

6M změna -0,05pb -0,08pb -0,08pb -0,09pb -0,11pb -0,15pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,58 0,74 1,05

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,13 0,15 0,19 0,29 0,45 0,76
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 0,30 0,45 0,69 0,95 1,27 1,63

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,58 1,79 2,29 2,75 3,20 3,33
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,74 2,02 2,31 2,56 2,81 2,97

EUR 0,06 0,23 0,52 0,83 1,22 1,61

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

Nukleární dohodu Íránu se světovými velmoci se nakonec
podařilo uzavřít. Dlouho diskutovaná překážka týkající se zrušení
embarga Spojených národů na zbraně byla oficiálně vyřešena – Íránu by
mělo být toto embargo postupně uvolňováno v průběhu 8 let. Teď trhy
zajímá, kdy a o kolik Írán zvýší svůj vývoz ropy. Mezinárodní agentura pro
energetiku (IEA) se domnívá, že dojde k navýšení o 600 000 až 800 000
barelů denně v průběhu měsíců následujících po zrušení sankcí. Tlak na
pokles ceny ropy by tudíž mohl přetrvat.

Cena ropy Brent dnes fluktuuje kolem 56 USD/barel.

Zatímco trhy se včera radovaly z dohody věřitelů s Řeckem, Řecko
nesplatilo další splátku MMF. Teď má vůči MMF nedoplatek zhruba 2 mld.
eur. Jelikož Řecko potřebuje zaplatit 20. července ECB 3,5 mld. eur a první
tranže z nového balíčku přijde až po tomto termínu, potřebuje Řecko
překlenovací úvěr (7 mld. eur) – jednání o něm ale není prý jednoduché a
EU představitelé s uvolněním prostředků čekají až na schválení
požadovaných reforem řeckým parlamentem.

Pozornost trhů se pomalu začíná přesouvat z Řecka za Atlantik.
Prezidentka Fedu J. Yellenová bude mít zítra projev. Ten bude
bezpochyby ostře sledován vzhledem k dohadům, kdy přijde první zvýšení
úrokových sazeb Fedu. Yellenová minulý týden zopakovala, že Fed plánuje
zvýšit sazby v průběhu tohoto roku. RBI počítá s prvním zvýšením již v září a
pak znova v prosinci. Trh zatím čeká jen jedno zvýšení sazeb v letošním
roku.

Dolar dnes nakrátko posílil přes EUR/USD 1,100, odpoledne oslabil zpátky
k 1,105.

Česká koruna dnes těsně překonala nedávné maximum u EUR/CZK 27,05.
Odpoledne se drží u EUR/CZK 27,08.

Běžný účet platební bilance se v květnu obrátil do deficitu (-3,4 mld. Kč)
vlivem vyplacených dividend ve výši 31,6 mld. Kč. V dubnu běžný účet
vykázal přebytek na úrovni 20,6 mld. Kč. Květnový odliv zisků dosáhl
letošního maxima. Květnový deficit běžného účtu není zklamáním. Vývoj
platební bilance ČR zůstává nadále příznivý a vývozní výkonnost české
ekonomiky silná.
ZEW index očekávání v červenci klesl na 29,7b. z červnových 31,5b. ZEW
index současné situace se zvedl na 63,9b., zatímco trh čekal 60 bodů.
Průmyslová produkce v eurozóně se meziměsíčně snížila o 0,4
% a meziročně vzrostla o 1,6 %. Trh čekal lehký růst0,2 % m/m a 2 % r/r.
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