
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,320 27,32 27,15 0,50 -0,92

USA USD 25,797 25,79 25,57 0,91 20,20
V. Británie GBP 37,778 37,95 37,53 0,05 7,75
Švýcarsko CHF 25,717 25,72 25,45 0,84 12,53

Turecko TRY 9,831 9,78 9,87 0,43 1,95
Polsko PLN 6,590 6,59 6,55 0,33 0,08

Maďarsko 100HUF 8,988 9,00 8,91 0,55 1,31
Chorvatsko HRK 3,573 3,56 3,58 0,51 -1,22

Rumunsko RON 6,143 6,14 6,11 0,36 -1,93
Rusko 100RUB 42,086 42,09 41,55 1,80 -24,54

Ukrajina UAH 1,098 1,09 1,15 -4,53 -26,85
EUR/USD 1,060 1,06 1,06 0,05 -17,35
JPY/USD 121,140 121,41 121,08 -0,17 11,13

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,23 0,31 0,39 0,49

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,04pb -0,04pb -0,02pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,13

HU 1,32 2,08 2,08 2,02 2,01 1,98
6M změna 0,12pb 0,06pb -0,01pb -0,07pb -0,14pb -0,23pb 

PL 1,64 1,61 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,99pb -0,95pb -0,87pb -0,77pb -0,75pb -0,71pb 

EUR -0,04 -0,05 -0,01 0,03 0,10 0,21

6M změna -0,05pb -0,03pb -0,02pb -0,06pb -0,09pb -0,14pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,53 0,65 0,71 0,75 0,90 1,10

1D změna 0,09 -0,50 -0,13 0,55 -0,71 1,94 USD 0,26 0,13 0,37 0,41 0,56 1,00
6M změna 3,03 21,66 12,04 19,75 3,29 -28,33 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,28 0,27 0,32 0,35 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,75 1,77 1,83 1,77 1,79 CZ 0,22 0,34 0,50 0,65 0,75 0,96

PL 1,63 1,62 1,65 1,67 1,65 HU 1,97 2,08 2,40 2,71 3,04 3,17
EUR 0,03 0,02 0,01 0,12 0,10 0,22 PL 1,65 1,84 2,05 2,19 2,31 2,49

EUR 0,10 0,13 0,26 0,39 0,57 0,77

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

Všechny oči dnes směrují na měnově-politické zasedání Fedu.
Čeká se, zda se nápověda ohledně zvednutí amerických úrokových 
sazeb - v podobě slova „patient“- objeví v projevu prezidentky Fedu, 
J. Yellenové. RBI, stejně jako valná většina trhu, sází na vypuštění 
tohoto slova. Připomeňme, že zahrnutí tohoto slovíčka by znamenalo, 
že Fed v nejbližších 2 zasedáních nezvýší úrokové sazby. Efekt 
dopadu zvýšení úrokových sazeb by se ale v americké ekonomice 
měl dostavit až po 1,5 až 2 roku.

Dolar dnes vyčkával na výsledky zasedání Fedu u EUR/USD 
1,060.

Německý index DAX i dnes pokračoval ve včerejším poklesu a 
přibližuje se k hranici 11900bodů. 

Viceguvernér ČNB Tomšík uvedl, že nelze očekávat skokové posílení 
kurzu koruny EUR/CZK po opuštění intervenčního režimu. Pokud by 
ale přece jen došlo k prudkému zhodnocení koruny, které by nebylo 
konzistentní s ekonomickými fundamenty, je ČNB připravena 
zasáhnout pomocí intervencí, dodal Tomšík. J. Rusnok zase včera 
uvedl, že česká ekonomika v současné době nepotřebuje posunout 
stávající limit EUR/CZK 27,00 na slabší úroveň  a ČNB je připravena 
hájit tento limit vzhledem k současnému posilování koruny. Česká 
koruna se odpoledne šplhala zpátky ke EUR/CZK 27,3 
z ranních EUR/CZK 27,2.

Podle nejnovější zprávy OPECu (Monthly Oil Market Report) se v 
roce 2015 čeká mírný nárůst světové poptávky po ropě o zhruba 1,3 
% oproti roku 2014 na 92,37 milionů barelů denně (mb/d). U 
světové nabídky se odhaduje meziroční růst o 0,1 % na 92,38 (z 
čehož 63,18 mb/d od nečlenů OPECu a 29,2mb/d od OPECu). 
Produkce ropy v Rusku by měla v roce 2015 zaznamenat pokles o 
60tisíc barelů za den (tb/d). OPEC se prozatím pořád drží své 
strategie nesnižovat stávající objem těžby ropy. Další zasedání 
OPECu se uskuteční v červnu.

RBI čeká pro konec roku 2015 cenu ropy Brent na 68 USD/barel (a 
64 USD/barel WTI). Výhled RBI na cenu Brentu na rok 2016 činí 
v průměru 77 USD/barel a 85 USD/barel pro 2017. Cena ropy 
Brent se dnes drží u 52 USD/barel.
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