
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,440 27,47 27,38 -0,05 -1,22

USA USD 25,343 25,35 25,18 -0,09 16,20
V. Británie GBP 38,298 38,35 38,22 -0,13 9,03
Švýcarsko CHF 26,468 26,50 26,37 -0,34 14,90

Turecko TRY 9,322 9,23 9,35 0,36 -5,96
Polsko PLN 6,851 6,85 6,77 0,13 4,20

Maďarsko 100HUF 9,100 9,11 9,00 -0,07 1,22
Chorvatsko HRK 3,613 3,60 3,62 0,11 -0,33

Rumunsko RON 6,212 6,22 6,19 -0,10 -1,05
Rusko 100RUB 49,102 50,06 48,58 -0,84 -3,48

Ukrajina UAH 1,104 1,10 1,13 -0,07 -35,04
EUR/USD 1,083 1,09 1,08 -0,40 -14,27
JPY/USD 119,360 119,43 118,75 0,33 9,63

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,31 0,38 0,48

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,05pb -0,04pb -0,03pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,11

HU 1,98 1,80 1,80 1,71 1,70 1,69
6M změna 0,60pb -0,29pb -0,30pb -0,39pb -0,45pb -0,51pb 

PL 1,57 1,60 1,63 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,19pb -0,45pb -0,38pb -0,33pb -0,30pb -0,28pb 

EUR -0,08 -0,08 -0,03 0,00 0,07 0,17

6M změna -0,09pb -0,09pb -0,04pb -0,09pb -0,12pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,70 0,99

1D změna 0,12 1,49 0,98 -0,18 0,12 -0,37 USD 0,12 0,14 0,18 0,28 0,41 0,71
6M změna 9,78 31,97 24,09 28,48 6,51 -2,45 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,23 0,22 0,34 0,30 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,62 1,63 1,67 1,69 1,66 CZ 0,26 0,36 0,43 0,51 0,62 0,77

PL 1,62 1,60 1,57 1,65 1,61 HU 1,77 1,85 2,16 2,47 2,79 2,90
EUR 0,01 0,01 0,00 0,09 0,07 0,19 PL 1,63 1,81 1,97 2,10 2,23 2,36

EUR 0,07 0,11 0,22 0,35 0,52 0,71

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

Páteční zasedání Euroskupiny ani víkendové telefonáty mezi řeckým 
premiérem A. Tsiprasem, německou kancléřkou A. Merklovou a 
předsedou Euroskupiny J. Dijsselbloem nepřinesly žádný významný 
posun v jednáních ohledně finanční pomoci Řecku. J. Dijsselbloem 
uvedl, že Euroskupina si přeje, aby Řecko zůstalo v eurozóně. 
Zástupce řeckého premiéra Y. Dragasakis v sobotu uvedl, že zde je 
potenciál na to, aby dohoda mezi Řeckem a věřiteli byla dosažena 
začátkem května. Výnosy řeckých dluhopisů se dnes po pátečním 
poklesu zvedly – výnos řeckého 5letého dluhopisu je u 18,1 % a 
výnos 10 letého dluhopisu u 12,5 %.

Prezident ECB M. Draghi v pátek řekl, že řecké banky se můžou 
spolehnout na pokračující finanční pomoc v rámci ELA programu 
(Emergency Liquidity Assistance), pokud budou solventní a budou mít 
adekvátní kolaterál. (zdroj Reuters) Po posledním navýšení činí celkový 
limit v rámci ELA programu 74 mld. eur. 

Euro -dolar se dnes odpoledne nachází u EUR/USD 1,084.

Dnes odpoledne bude zveřejněn americký Dallas Fed index ve 
výrobním sektoru. V předběžném dubnovém údaji se očekává 
meziměsíční mírné zlepšení na -12 bodů oproti březnovému silnému 
propadu na -17,4 bodu, což byl nejhorší výsledek za poslední dva 
roky. Důležitější ale bude Chicago Fed index (zveřejněn ve čtvrtek) a 
pak ostře sledovaný americký ISM index sentimentu nákupních 
manažerů z výrobního sektoru, který bude zveřejněn v pátek. U obou 
indexů se čeká mírné zlepšení.

Česká koruna se dnes beze změny drží u EUR/CZK 27,43.

Dnes zveřejněný údaj sentimentu maďarských spotřebitelů a 
podnikatelů ukazuje na zlepšení. Důvěra podnikatelů se 
v dubnu zvedla na 4,9 bodu, což je nejvyšší údaj za poslední 4 
měsíce.  Spotřebitelská důvěra se zlepšila na -25 bodů oproti 
březnovým -25,8 b. 

Polský zlotý dnes v průběhu dne posiloval a přibližuje se k EUR/PLN 
4,0. Maďarský forint se drží dnes těsně nad EUR/HUF 300. 
Cena ropy Brent se dnes drží stabilně u svého letošního maxima 63 
USD za barel.
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