
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,405 27,46 27,34 0,04 -0,90

USA USD 25,226 25,25 25,08 0,61 13,87
V. Británie GBP 38,753 38,82 38,63 0,38 11,45
Švýcarsko CHF 26,528 26,54 26,40 0,25 15,28

Turecko TRY 9,495 9,49 9,59 -0,35 -5,29
Polsko PLN 6,630 6,65 6,59 0,21 0,30

Maďarsko 100HUF 8,875 8,90 8,84 0,15 -1,53
Chorvatsko HRK 3,617 3,62 3,65 -0,19 0,44

Rumunsko RON 6,161 6,18 6,13 0,29 -1,36
Rusko 100RUB 48,554 49,70 48,40 -2,25 7,69

Ukrajina UAH 1,196 1,17 1,20 1,55 -19,50
EUR/USD 1,085 1,09 1,08 -0,25 -12,88
JPY/USD 123,670 123,77 122,76 0,48 4,27

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 0,10

HU 1,52 1,65 1,65 1,57 1,57 1,58
6M změna 0,30pb -0,43pb -0,45pb -0,53pb -0,58pb -0,60pb 

PL 1,55 1,61 1,65 1,68 1,75 1,79
6M změna -0,58pb -0,47pb -0,43pb -0,38pb -0,30pb -0,24pb 

EUR -0,11 -0,11 -0,05 -0,01 0,05 0,16

6M změna -0,24pb -0,11pb -0,07pb -0,10pb -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 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,42 0,74
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 0,34 0,50 0,66 0,82 1,01 1,22

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,77 1,92 2,40 2,80 3,18 3,29
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,73 2,06 2,39 2,62 2,79 2,95

EUR 0,08 0,17 0,37 0,61 0,90 1,18

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

Důvěra německých spotřebitelů v červnu vzrostla o 0,1 bodu na 10,2b,
čímž překonala o dvě desetinky očekávání trhu. Naopak ve Francii se
důvěra spotřebitelů v květnu snížila, ale nijak dramaticky (na 93b. z 94b.
v dubnu). Spotřebitelská důvěra v jádru eurozóny se tak na
začátku druhého čtvrtletí drží u předkrizových hodnot.

Česká koruna dnes ještě vstřebávala včerejší hlasování o návrhu vyslovit
nedůvěru české vládě. Pro návrh bylo jen 47 poslanců – jedná se tak o
nejméně úspěšný hlasování o nedůvěře od roku 1989. Před výsledky
z hlasování koruna oslabovala a podařilo se ji pokořit i hranici EUR/CZK
27,45. Dnes se česká koruna stabilizovala kolem EUR/CZK
27,40.

Guvernér ČNB M. Singer na včerejším Fóru Hospodářských novin uvedl,
že rozhodnutí ČNB ohledně načasování opuštění intervenčního
režimu nebude záležet jen na „tvrdých“ datech z české
ekonomiky, ale i na subjektivních pocitech jednotlivých členů
bankovní rady ČNB. Singer dále dodal, že je velmi
pravděpodobné, že k opuštění intervenčního režimu dojde, až on
nebude v bankovní radě (jeho mandát končí v červenci 2016). My i
nadále (subjektivně i racionálně) počítáme s ukončením intervencí ČNB
v druhé polovině roku 2016.

Současná tvrdá data z české ekonomiky prozatím potvrzují pokračující
expanzi. Česká ekonomika podle předběžného odhadu rostla v prvním
čtvrtletí závratnými 3,9 % r/r, což ji zařadilo na druhou příčku
v ekonomickém růstu hned za Rumunskem. Předběžný odhad však
neodhalil hlavní tahouny tohoto nečekaného růstu. Ty budou „odtajněny“
až při pátečním zveřejnění struktury HDP za první kvartál, které bude
vysoce sledované a mohlo by mít vliv na kurz koruny.

Dnes začalo zasedání skupiny G7 v Drážďanech, které potrvá až
do pátku. Na setkání ministrů financí, centrálních bankéřů a
mezinárodních institucí, včetně IMF a ECB, by se dle agendy měla
projednat především podpora ekonomického růstu, daňové úniky a
posílení globální finanční struktury. Řecko bude nejspíš taky často
skloňované slovo.
Euro-dolar se odpoledne nachází u EUR/USD 1,085.

Cena ropy Brent dnes klesla zhruba o dolar k 61 USD za barel. Příští
pátek OPEC projedná své nastavené kvóty v produkci a pravděpodobně
k jejich snížení nedojde.

Daniela Milučká, 234 401 498, research@rb.cz,14:30
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