
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,415 27,42 27,29 0,26 -0,27

USA USD 25,911 25,91 25,61 0,10 20,86
V. Británie GBP 38,237 38,22 37,85 0,90 10,66
Švýcarsko CHF 26,559 26,55 26,32 0,45 16,66

Turecko TRY 9,554 9,54 9,62 -1,18 0,14
Polsko PLN 6,822 6,84 6,79 0,06 5,02

Maďarsko 100HUF 9,204 9,26 9,17 -0,15 2,92
Chorvatsko HRK 3,617 3,60 3,63 0,31 0,84

Rumunsko RON 6,203 6,21 6,17 0,06 -0,29
Rusko 100RUB 51,113 51,22 50,21 2,71 -2,69

Ukrajina UAH 1,209 1,16 1,23 1,25 -28,22
EUR/USD 1,060 1,07 1,06 -0,50 -16,94
JPY/USD 119,470 119,74 119,31 0,09 11,79

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 -0,05pb -0,04pb -0,02pb -0,04pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,11

HU 1,22 1,90 1,92 1,84 1,82 1,80
6M změna -0,19pb -0,18pb -0,18pb -0,26pb -0,33pb -0,40pb 

PL 1,62 1,61 1,64 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,52pb -0,48pb -0,43pb -0,37pb -0,34pb -0,31pb 

EUR -0,09 -0,08 -0,03 0,01 0,08 0,18

6M změna -0,08pb -0,07pb -0,04pb -0,08pb -0,11pb -0,16pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,48 0,51 0,57 0,69 0,97

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,41 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 0,24 0,29 0,36 0,44 0,57 0,75

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,70 1,81 2,10 2,47 2,65 2,92
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,60 1,69 1,83 1,94 2,07 2,21

EUR 0,06 0,09 0,20 0,33 0,50 0,69

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

Pozornost dnes směruje do Frankfurtu na měnové 
zasedání. ECB. Prezident ECB M. Draghi by se mohl na tiskové 
konferenci vyjádřit ke kvantitativnímu programu (QE) ECB, kde ECB 
přislíbila nakupovat 60 mld. eur za měsíc v bondech. Dá se očekávat 
i otázka ohledně ukončení programu QE. Oficiálně se plánuje září 
2016, ale již zazněly hlasy i z řad ECB ohledně dřívějšího ukončení 
programu, pokud inflace bude na cestě ke 2 % inflačnímu cíli. 
Tématem také mohou být současné negativní výnosy evropských 
bondů. Výnos 5letého německého dluhopisu je u -0,15 %. Otázka na 
finanční pomoc ECB pro řecké banky v rámci programu ELA 
(Emergency Liquidity Assistance) se také může objevit mezi dotazy. 
Po posledním navýšení o 1,2 mld. eur je stávající limit pro řecké 
banky v rámci ELA programu 73,2 mld. eur.

Ve včera zveřejněné prezentaci na stránkách ČNB autor Tomáš 
Holub zopakoval, že ČNB je připravena v případě potřeby posunout 
kurzovní závazek a že pravděpodobnost tohoto kroku se zvýšila 
oproti minulému zasedání bankovní rady. Dále uvedl, že ČNB je 
„ochotná tolerovat dočasný pohyb inflace blízko nuly, nebo i lehce 
pod ní“. Připomeňme, že zmiňovaný kurzový závazek 
zůstává v současnosti hlavním nástrojem ČNB, ale na 
posledním zasedání ČNB se probírala možnost využití 
dalších nekonvenčních nástrojů. Zde tedy může dojít 
k překvapení, zejména pokud dojde k tlakům na posílení koruny. 
Naše prognóza EUR/CZK na červen zůstává 27,80.

Euro dnes oslabovalo ze včerejších EUR/USD 1,07 k EUR/USD 
1,06. Česká koruna dnes opět oslabovala a dostala se k EUR/CZK 
27,4.

Včera zveřejněné maloobchodní tržby v USA za březen byly 
lehce pod odhadem. Meziměsíčně rostly tržby tempem 0,9 %. 
Bez aut vykázaly růst 0,4 % m/m. Trh čekal meziměsíční růst 1,1 % a 
0,7 % m/m bez aut.

Dnes zveřejněno tempo růstu HDP v Číně za první kvartál 
potvrzuje zpomalení čínské ekonomiky v Q1 2015. 
Meziročně rostlo čínské HDP 7,0 % a mezikvartálně 1,3 %. RBI proto 
i nadále čeká monetární uvolnění v podobě dalšího snížení úrokové 
sazby v tomto kvartálu.

Daniela Milučká, Michal Brožka, 234 401 498, 
research@rb.cz,14:40
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