
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,400 27,41 27,31 0,00 -1,01

USA USD 24,059 24,07 23,88 -0,52 8,98
V. Británie GBP 37,693 37,69 37,51 -0,77 8,91
Švýcarsko CHF 26,143 26,20 26,00 -0,16 13,48

Turecko TRY 9,327 9,27 9,36 -0,01 -5,58
Polsko PLN 6,745 6,78 6,73 -0,47 2,79

Maďarsko 100HUF 8,909 8,94 8,87 -0,28 -1,89
Chorvatsko HRK 3,638 3,63 3,66 0,17 0,92

Rumunsko RON 6,163 6,17 6,14 -0,10 -1,19
Rusko 100RUB 48,915 49,02 48,02 1,32 3,99

Ukrajina UAH 1,082 1,09 1,17 -6,05 -26,00
EUR/USD 1,138 1,14 1,14 -0,59 -9,31
JPY/USD 119,720 119,76 119,22 0,38 1,48

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 1,67 1,80 1,78 1,69 1,68 1,69
6M změna -0,07pb -0,30pb -0,32pb -0,41pb -0,46pb -0,50pb 

PL 1,59 1,61 1,64 1,67 1,73 1,78
6M změna -0,52pb -0,47pb -0,44pb -0,39pb -0,32pb -0,25pb 

EUR -0,11 -0,12 -0,05 -0,01 0,06 0,17

6M změna -0,09pb -0,10pb -0,06pb -0,09pb -0,13pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,71 1,00

1D změna -0,37 -0,22 -0,84 0,80 0,11 1,07 USD 0,12 0,15 0,19 0,28 0,41 0,72
6M změna 4,14 20,58 13,45 15,05 3,32 6,37 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,28 0,35 0,40 0,35 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,58 1,60 1,70 1,56 1,60 CZ 0,35 0,54 0,70 0,84 1,05 1,28

PL 1,72 1,72 1,75 1,80 1,78 HU 1,77 2,02 2,50 2,90 3,26 3,37
EUR 0,01 0,02 0,04 0,09 0,10 0,27 PL 1,74 2,04 2,31 2,50 2,68 2,82

EUR 0,08 0,22 0,42 0,66 0,94 1,23

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

Pozornost amerického trhu zaujme tento týden středeční zveřejnění zápisu 
ze zasedání Fedu v dubnu. RBI upravila svoji prognózu a první 
zvýšení úrokových sazeb Fedu posunula oproti původní 
prognóze o jeden kvartál – první zvýšení sazeb čeká v září o 25 
bp, další o 25 bp do konce roku 2015. 
Spolu s revizí prvního zvýšení sazeb, zrevidovala RBI i své 
prognózy na vývoj kurzu EUR/USD. (viz. Tabulka, zdroj RBI)
Euro-dolar se dnes pohybuje kolem EUR/USD 1,141.

V průběhu týdne budou zveřejněny údaje z amerického realitního 
trhu. RBI čeká, že by měsíční hodnoty z realitního trhu USA měly být 
relativně dobré. Zítra bude zveřejněn počet zahájených staveb v dubnu, 
kde trh čeká v průměru zlepšení o téměř 10 % m/m, což by byl nejvyšší 
meziměsíční nárůst od loňského července. Počet nových stavebních 
povolení by v dubnu měl také dle průzkumu analytiků meziměsíčně vzrůst 
oproti březnovému poklesu.

V pátek zveřejněný údaj Michiganského indexu důvěry amerických 
spotřebitelů se v květnu zhoršil na 88,6 b z předchozích 95,9b. Květnová 
hodnota je nejhorší výsledek od října loňského roku, avšak 
z dlouhodobého hlediska se pořád drží u před-krizových hodnot.  V pátek 
zveřejněná průmyslová produkce v USA v dubnu meziměsíčně klesla o 
0,3 %., což je shodně s poklesem v předchozím měsíci. Trh čekal 
meziměsíční stagnaci.

Regionální měny dnes lehce oslabovaly. Česká koruna dnes 
umazávala páteční zisky, kterých v pátek dosáhla po zveřejnění 
tempa růstu českého HDP za první kvartál 2015. V průběhu dnešního dne 
česká koruna oslabila k EUR/CZK 27,4. Polský zlotý oslaboval 
k EUR/PLN 4,06 z ranních EUR/PLN 4,04. Maďarský forint oslabil dnes 
k EUR/HUF 307.
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EUR/USD 
Rok Konec roku Průměr roku 
2014 1,21 1,33 
2015 1,05 1,11 
2016 1,15 1,09 

EUR/USD 
Měsíc (rok) Nová prognóza Stará prognóza 
Září (2015) 1,10 1,00 
Prosince (2015) 1,05 0,95 
Březen (2016) 1,05 0,95 
Červen (2016) 1,08 - 


