
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,110 27,12 27,02 0,13 -2,45

USA USD 24,946 24,97 24,66 1,45 4,04
V. Británie GBP 38,841 38,90 38,56 1,07 6,76
Švýcarsko CHF 26,048 26,07 25,85 0,45 -5,17

Turecko TRY 9,400 9,34 9,42 0,96 -9,08
Polsko PLN 6,599 6,60 6,53 0,59 2,55

Maďarsko 100HUF 8,769 8,78 8,70 0,67 1,05
Chorvatsko HRK 3,572 3,57 3,59 -0,03 -1,13

Rumunsko RON 6,124 6,13 6,09 0,07 -0,65
Rusko 100RUB 43,792 44,06 43,20 0,97 19,20

Ukrajina UAH 1,126 1,12 1,18 -0,56 -26,99
EUR/USD 1,089 1,10 1,09 -0,52 -5,85
JPY/USD 124,050 124,18 123,71 0,23 5,48

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,15 0,22 0,30 0,39 0,48

6M změna -0,01pb -0,02pb -0,03pb -0,03pb -0,01pb -0,03pb 
HU 1,63 1,50 1,50 1,40 1,41 1,41

6M změna -0,92pb -0,60pb -0,60pb -0,70pb -0,72pb -0,72pb 
PL 1,61 1,62 1,66 1,72 1,79 1,83

6M změna -0,44pb -0,43pb -0,39pb -0,31pb -0,23pb -0,17pb 
EUR -0,12 -0,13 -0,07 -0,02 0,05 0,17

6M změna -0,04pb -0,08pb -0,07pb -0,08pb -0,10pb -0,13pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,58 0,75 1,07

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,13 0,15 0,19 0,29 0,46 0,78
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 0,94 1,26 1,52

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,58 1,81 2,30 2,76 3,16 3,30
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,74 1,98 2,26 2,50 2,72 2,90

EUR 0,06 0,22 0,49 0,81 1,20 1,58

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

Událostí dneška bylo zasedání ECB a následná konference Draghiho.
ECB ponechala dle očekávání úrokové sazby nezměněny (hlavní sazba
na 0,05%). M. Draghi opět zopakoval, že program kvantitativního
uvolňování probíhá bez problému a měl by trvat až do září 2016. QE by
měl pokračovat, dokud se inflace nepřiblíží k cíli. Inflace by měla ke konci
roku růst a dál pozvolna zrychlovat v letech 2006 a 2017.
Ekonomický výhled ECB zůstává i přes turbulence na
finančních trzích stejný.

M. Draghi na konferenci také oznámil, že ECB zvýšila limit pro
financování řeckých bank (ELA program) o dalších 900 mil.
eur.

Tisková konference M. Draghiho nakrátko podpořila euro. Dolar se ale
brzy nadechl a znovu posiluje k nejsilnější hodnotě za
posledních 6 týdnů (dnes EUR/USD 1,086). RBI čeká posílení USD
k 1,05 na konci roku.

I když řeckým parlamentem létaly kousky roztrženého návrhu reforem,
nakonec se podařilo schválit nová fiskální opatření, která jsou
základem pro schválení třetího záchranného balíčku ve výši 86 mld. eur.
Grexit je tak prozatím odvrácen. Návrh prošel 229 ANO vůči 64 NE (z
toho polovina byli členové Syrizy). Hlasování opravdu vyvolalo velké
pnutí ve straně, a proto nelze vyloučit možné změny v obsazení vládních
postů. Teď bude následovat schválení v některých národních
parlamentech (jako Německo - zítra, Finsko) a jednání o překlenovacím
úvěru ve výši 7 mld. eur. Překlenovací úvěr by se podle návrhu Evropy měl
zafinancovat přes EFSM mechanismus – svou nevůli vyjádřili nečlenské
země eurozóny.

Prezidentka Fedu J. Yellenová včera opět potvrdila záměr
zvednout úrokové sazby už v průběhu roku 2015. Dle ní
samotné načasování zvýšení sazeb není tak důležité jako rychlost
zvyšování, která má být postupná. Dále zmínila, že o zvýšení sazeb se
bude rozhodovat od zasedání do zasedání.

Česká koruna dnes lehce oslabovala k EUR/CZK 27,10. Sousední měny
dnes posilovaly ke svým původním úrovním z června. Polský zlotý
posiloval k EUR/PLN 4,10 a maďarský forint k EUR/HUF 308.

Finální údaj potvrdil, že inflace v eurozóně v červnu stagnovala
meziměsíčně a meziročně vzrostla o 0,2 %. Oproti květnu tak došlo
k menšímu zpomalení o 0,1 pb.
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