
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,115 27,15 27,07 0,06 -3,37

USA USD 24,592 24,70 24,49 -0,81 3,54
V. Británie GBP 37,798 38,12 37,67 -1,28 5,04
Švýcarsko CHF 25,912 26,10 25,83 -0,72 10,93

Turecko TRY 9,161 9,11 9,21 -0,88 -11,39
Polsko PLN 6,420 6,44 6,40 -0,60 -2,30

Maďarsko 100HUF 8,530 8,56 8,51 -0,49 -3,52
Chorvatsko HRK 3,581 3,58 3,59 0,06 -2,00

Rumunsko RON 6,043 6,05 6,03 -0,07 -3,33
Rusko 100RUB 43,076 43,58 42,71 0,04 11,78

Ukrajina UAH 1,138 1,13 1,16 -1,63 -25,22
EUR/USD 1,103 1,11 1,10 0,19 -6,82
JPY/USD 121,380 122,57 121,29 -0,94 2,43

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6M změna -0,16pb -0,17pb -0,25pb -0,34pb -0,41pb -0,51pb 
PRIBID 0,15 0,15 0,22 0,31 0,39 0,47

HU 1,07 1,50 1,50 1,41 1,42 1,42
6M změna -0,38pb -0,57pb -0,60pb -0,69pb -0,71pb -0,72pb 

PL 1,62 1,62 1,66 1,72 1,79 1,82
6M změna -0,47pb -0,45pb -0,41pb -0,33pb -0,26pb -0,22pb 

EUR -0,12 -0,13 -0,07 -0,02 0,05 0,16

6M změna -0,07pb -0,09pb -0,08pb -0,09pb -0,12pb -0,15pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,58 0,73 1,03

1D změna 0,06 1,01 1,42 -3,14 0,53 -1,49 USD 0,13 0,15 0,19 0,28 0,44 0,76
6M změna 2,46 11,77 9,80 14,77 0,22 11,50 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,29 0,27 0,27 0,36 0,33 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,38 1,42 1,50 1,39 1,45 CZ 0,29 0,45 0,64 0,84 1,13 1,45
PL 1,75 1,76 1,77 1,83 1,82 HU 1,58 1,89 2,41 2,89 3,32 3,43

EUR 0,03 0,02 0,02 0,09 0,11 0,32 PL 1,76 2,03 2,32 2,55 2,76 2,90
EUR 0,07 0,21 0,47 0,74 1,08 1,42

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

Přestože Řecko tvoří „jen“ 2 % HDP Eurozóny, tak den co den zabírá více
než 50 % našeho Okénka . Dnes to zkusíme trochu změnit ☺.
Ve zkratce - Řecko dnes předložilo písemnou žádost o novou
finanční pomoc z ESM. Ta bude projednána v neděli na dalším
(posledním?) Euro summitu. Volatilita na trzích zůstává vyšší, její růst
se ale zastavil a pořád nedosahuje výšin z roku 2011/2012, kdy bylo
Řecko také na okraji propasti. Vzhledem k vývoji řecké situace můžeme i
nadále vidět zvyšování spreadů mezi evropskými vládními dluhopisy
(Německo, Rakousko jako bezpečné přístavy pro investory a periferie
Španělsko, Itálie). Euro bude vůči dolaru nejspíš v následujících dnech
nadále „lítat“ nahoru a dolů podle zpráv přicházejících z Bruselu.

Po včerejším Euro summitu euro posílilo k dnešním EUR/USD
1,102 a smazalo tak částečně své včerejší ztráty.

Jednání s Íránem o podepsání nukleární dohody se ještě
prodlouží o pár dnů (nejspíš do pátku). Největší neshody pořád
přetrvávají nad zrušením embarga a na otázce znovu zavedení sankcí v
případě, že Írán poruší nově podepsanou dohodu. Írán by se po zrušení
US a EU sankcí mohl snažit znovu získat svůj podíl na trhu s ropou (jakožto
země s 4. největšími světovými zásobami ropy). RBI však nečeká, že by
dodatečné vývozy ropy z Íránu ovlivnily trh s ropou před rokem 2016.
Výhled pro druhou polovinu roku 2015 zůstává tedy stejný – přetrvávající
převis nabídky (i když ne tak velký jako v H1 2015) a postupné zvedání
cen ropy až k 70 USD za barel na konci roku 2015. (viz. Tabulka,
USD/barel, zdroj RBI)
Ropa se dnes drží u 56 USD za barel. Od začátku měsíce ztratila zhruba
11 % z ceny.

Dnes bude zveřejněn zápis ze zasedání Fedu z 16.-17. června. Ze
zápisu bude trhy nejspíš zajímat, jestli Fed vidí Řeckou ságu jako důvod na
odložení prvního zvednutí sazeb. Další důležitý bod může být otázka
ohledně tempa zvyšování sazeb v tomto roce – jedno nebo dvě zvýšení
(jako očekává RBI)? Názor členů FOMC komise na vývoj z trhu práce
bude určitě taky pro trhy zajímavý.

Polská centrální banka ponechala dnes dle očekávání hlavní úrokovou
sazbu na historickém minimu 1,5 %. RBI čeká konec monetárního
uvolňování v Q3 2016 – tedy dřív než u regionálních sousedů a ECB.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:37
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Brent 66 70 72 72 76 80 

WTI 61 65 68 69 73 77 

Zdroj: RBI 


