
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,455 27,46 27,36 0,20 -0,87

USA USD 25,366 25,41 25,15 -0,27 15,95
V. Británie GBP 38,348 38,36 38,06 0,36 9,21
Švýcarsko CHF 26,557 26,58 26,38 0,66 15,65

Turecko TRY 9,289 9,23 9,43 -0,41 -4,97
Polsko PLN 6,842 6,86 6,82 0,34 4,35

Maďarsko 100HUF 9,106 9,14 9,08 0,22 1,48
Chorvatsko HRK 3,609 3,60 3,63 -0,03 0,00

Rumunsko RON 6,218 6,22 6,18 0,37 -0,70
Rusko 100RUB 49,517 50,27 49,14 -0,17 -4,96

Ukrajina UAH 1,105 1,11 1,15 -2,40 -34,74
EUR/USD 1,083 1,09 1,08 0,03 -14,55
JPY/USD 119,490 119,66 119,13 -0,06 10,50

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,31 0,38 0,47

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

HU 2,00 1,80 1,80 1,71 1,70 1,69
6M změna 0,31pb -0,30pb -0,30pb -0,39pb -0,45pb -0,51pb 

PL 1,62 1,61 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,50pb -0,47pb -0,39pb -0,33pb -0,31pb -0,28pb 

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

6M změna -0,10pb -0,09pb -0,05pb -0,09pb -0,12pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,48 0,51 0,57 0,70 0,99

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,40 0,70
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 0,27 0,34 0,42 0,48 0,61 0,76

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,77 1,86 2,17 2,48 2,80 2,91
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,63 1,83 2,00 2,13 2,25 2,40

EUR 0,09 0,11 0,23 0,35 0,51 0,70

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

Dnešní zasedání Euroskupiny s řeckými představiteli v Rize
nepřineslo žádné zásadní rozhodnutí či řešení.
Předseda Euroskupiny J. Dijsselbloem na zasedání řekl, že již jsou
znát pozitivní náznaky k dosažení dohody, ale rozdíly jsou pořád
viditelné a čas se krátí. Dále dodal, že „úplný a detailní seznam
reforem je nutný“ ještě předtím, než dojde na vyplacení finančních
prostředků. Řecký ministr financí Y. Varoufakis v Rize řekl, že
k dohodě by se došlo rychleji, kdyby evropští věřitelé poskytli
alespoň část zbývající finanční pomoci výměnou za užší seznam
reforem. Tomuto vyjednávacímu kroku bylo ze strany Euroskupiny
řečeno jasné ne. (zdroj Reuters) Další zasedání Euroskupiny se
uskuteční 11. května v Bruselu.

Euro-dolar dnes fluktuoval mezi EUR/USD 1,09-1,08. Po
zveřejnění výsledků jednání v Rize USD posílil k 1,083.

Dnes zveřejněný německý Ifo index podnikatelské
důvěry se v dubnu dostal se svými 108,6 body na
nejvyšší úroveň za posledních 10 měsíců. Trh čekal
zlepšení na 108,4 bodu oproti březnovým 107,9b. Ifo index
očekávání německých podnikatelů se v dubnu oproti
předchozímu měsíci snížil o 0,4 bodu na 103,5b., což je ale
pořád druhá nejvyšší hodnota za necelý rok. Slušný výsledek Ifo
indexu spolu se solidním výsledkem dubnového PMI indexu a
zvedající se spotřebitelskou důvěrou potvrzují zlepšující se kondici
německé ekonomiky ve druhém kvartálu.

ČSÚ dnes zveřejnil konjunkturální průzkum podnikatelské a
spotřebitelské důvěry v ČR. Podnikatelská důvěra se
v dubnu zvýšila o 0,3 bodu na 11,9b. Naopak spotřebitelská
důvěra se meziměsíčně snížila poprvé od loňského října na 2
body z předchozích 3,3 bodu. Spotřebitelská důvěra se
ale i v dubnu pořád drží blízko svého historického
maxima.

Česká koruna se dnes drží u EUR/CZK 27,45.

Cena (severomořské) ropy Brent dnes šplhala k letošnímu maximu
na úrovni 63 dolarů za barel.

Daniela Milučká, 234 401 498, research@rb.cz,14:20
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