
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,460 27,47 27,40 0,11 -0,42

USA USD 20,197 20,23 20,12 0,04 0,38
V. Británie GBP 34,351 34,41 34,27 -0,13 4,36
Švýcarsko CHF 22,569 22,58 22,48 0,12 0,32
Turecko TRY 9,456 9,41 9,48 0,38 -1,76
Polsko PLN 6,617 6,62 6,56 0,36 -0,18

Maďarsko 100HUF 8,994 9,00 8,91 0,25 -2,64
Chorvatsko HRK 3,625 3,62 3,63 0,11 0,42
Rumunsko RON 6,245 6,25 6,21 0,06 1,50

Rusko 100RUB 59,047 59,06 58,37 0,55 -3,87
Ukrajina UAH 1,703 1,69 1,72 -0,03 -30,87

EUR/USD 1,359 1,36 1,36 -0,05 -0,63
JPY/USD 101,880 102,13 101,78 -0,18 -2,38

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,17 0,27 0,35 0,42 0,53

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,02pb -0,03pb -0,06pb -0,07pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,17
HU 1,90 2,38 2,40 2,43 2,44 2,50

6M změna -0,64pb -0,61pb -0,60pb -0,56pb -0,51pb -0,39pb 
PL 2,62 2,60 2,61 2,68 2,70 2,74

6M změna 0,61pb 0,02pb 0,00pb -0,03pb -0,02pb -0,01pb 
EUR 0,03 0,06 0,11 0,21 0,31 0,49

6M změna -0,15pb -0,19pb -0,13pb -0,08pb -0,09pb -0,07pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS Sazby Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

1D změna -0,00 -0,28 -0,26 0,13 0,15 0,80 UK 0,50 0,50 0,50 0,62 0,88 1,20
6M změna 5,04 4,96 7,19 -4,00 3,60 -5,39 USD 0,10 0,12 0,15 0,23 0,33 0,55

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,34 0,36 0,36 0,43 0,43 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,35 2,41 2,49 2,38 2,40 CZ 0,34 0,52 0,76 1,04 1,46 1,91
PL 2,52 2,43 2,42 2,55 2,46 HU 2,48 2,74 3,17 3,63 4,14 4,27

EUR 0,21 0,20 0,20 0,30 0,30 0,50 PL 2,55 2,76 3,09 3,32 3,54 3,70
EUR 0,31 0,40 0,69 1,04 1,51 1,98

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

Dnešku dominuje zveřejňování indexů nákupních 
manažerů v řadě zemí. Připomeňme, že úroveň and 50 bodů 
značí expanzi daného sektoru.

Začněme dobrou zprávou. Čínský PMI z průmyslu index (neoficiální 
a snad o něco sledovanější) vzrostl z hodnoty 49,4 bodu na 50,8 
bodu, zatímco se čekalo zlepšení na 49,7 b. Čínské podniky tak po 
pětiměsíční signalizaci kontrakce ukazují na růst. 

Přesuňme se do Evropy. Jak správně očekáváte, Evropa dnes 
dobré zprávy nepřinesla. Zde index PMI v průmyslu v červnu klesl na 
51,9 bodu z předchozích 52,2 bodu, když se čekala stagnace. 
Pozitivní na tomto údaji je, že je stále signalizován růst. 
V Německu opět došlo k růstu indexu o 0,1 b. na 52,4 bodu. 
Naopak francouzský PMI index se propadl na 47,8 b. 
z předchozích 49,6 b., čekalo se 49,5 b. 
Co se Německa týče, zítra bude zveřejněn Ifo index podnikatelské 
důvěry od kterého se vlivem neutěšeného vývoje na Ukrajině očekává 
mírný pokles na stále relativně vysoké hodnoty.

Český PMI index bude zveřejněn až příští týden. Dosavadní vývoj 
evropských protějšků indikuje jeho mírnou korekci z vysoké úrovně 
57,3 bodu lehce bod hranici 57 bodů, což by stále ukazovalo rychou 
expanzi.

Méně sledovaný americký PMI index se v červnu mírně snížil na 
56,0 bodu z předchozích 56,4 b.

Největší vrásky nám tak stále dělají především některé evropské státy. 
Šéf ECB Mario Draghi ve víkendovém rozhovoru pro 
holandský De Telegraaf označil to, že ECB nyní dodává 
neomezenou likviditu na trh do konce roku 2016 za signál 
toho, jak dlouho zůstanou úrokové sazby ECB na nízkých 
úrovních.

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,15:02
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