
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,075 27,09 27,02 -0,02 -2,57

USA USD 24,590 24,67 24,49 0,16 2,56
V. Británie GBP 38,428 38,49 38,26 0,52 5,62
Švýcarsko CHF 25,931 26,02 25,85 -0,20 -5,60

Turecko TRY 9,311 9,29 9,37 -0,01 -9,94
Polsko PLN 6,560 6,56 6,53 0,55 1,94

Maďarsko 100HUF 8,711 8,72 8,67 0,02 0,38
Chorvatsko HRK 3,573 3,57 3,59 -0,03 -1,11

Rumunsko RON 6,120 6,14 6,10 -0,03 -0,71
Rusko 100RUB 43,371 43,63 43,00 0,15 18,05

Ukrajina UAH 1,123 1,11 1,13 -0,46 -27,16
EUR/USD 1,098 1,10 1,10 -0,26 -5,07
JPY/USD 123,730 123,76 123,23 0,31 5,20

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,15 0,22 0,30 0,39 0,48

6M změna -0,01pb -0,02pb -0,03pb -0,03pb -0,01pb -0,03pb 
HU 1,70 1,50 1,50 1,40 1,41 1,41

6M změna -0,85pb -0,60pb -0,60pb -0,70pb -0,72pb -0,72pb 
PL 1,61 1,62 1,66 1,72 1,79 1,83

6M změna -0,44pb -0,43pb -0,39pb -0,31pb -0,23pb -0,17pb 
EUR -0,11 -0,13 -0,07 -0,02 0,05 0,17

6M změna -0,03pb -0,08pb -0,07pb -0,08pb -0,10pb -0,13pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,58 0,74 1,06

1D změna 0,72 0,08 0,29 0,38 0,42 -1,29 USD 0,13 0,15 0,19 0,29 0,46 0,78
6M změna 6,49 13,36 12,98 21,34 3,10 17,94 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,28 0,27 0,27 0,36 0,33 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,34 1,36 1,42 1,37 1,40 CZ 0,29 0,44 0,68 0,92 1,26 1,52

PL 1,73 1,71 1,75 1,77 1,77 HU 1,58 1,80 2,29 2,74 3,18 3,29
EUR -0,01 -0,01 -0,01 0,09 0,07 0,31 PL 1,74 2,00 2,28 2,52 2,76 2,91

EUR 0,06 0,21 0,47 0,77 1,15 1,54

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

Dnešek z největší částí bude patřit projevu prezidentky Fedu J.
Yellenové. Ta minulý týden signalizovala, že by bylo vhodné zvýšit
úrokové sazby Fedu. Dle Bloombergu pravděpodobnost prvního
zvýšení sazeb v září klesla od pondělí o dva procentní body k 33 %.
RBI nadále počítá s prvním zvýšením v září a s dalším v prosinci.

Euro-dolar se drží kolem EUR/USD 1,105.

Čínské HDP příjemně překvapilo ve druhém čtvrtletí, když
vzrostlo o 7 % r/r, což je stejně jako v prvním čtvrtletí. Trh očekával
růst „jen“ 6,8 % r/r. V nadcházejících měsících by měl pozitivní vliv
finančního sektoru na čínskou ekonomiku postupně ustupovat. Dopad
současné korekce čínských akcí na čínskou ekonomiku by měl být jen
krátkodobý.

V Evropě se pozornost upíná na hlasování řeckého parlamentu o
„kompromisním“ návrhu reforem, ke kterému došlo v pondělí. Lidé
v Řecku by si evidentně přáli, aby parlament dohodu schválil
(nejnovější průzkum ukazuje na cca. 70 % pro ANO). Schválení
reforem může ale vyvolat pnutí ve vládní koalici. Nelze
proto vyloučit následné změny v obsazení vládních postů.

Akciové indexy dnes lehce rostly. Německý DAX si připsal zhruba
+0,2 %, FTSE 100 +0,3 %.

Regionální měny se dnes drží relativně stabilně a nejspíš vyčkávají na
výsledek řeckých voleb (stejně jako většina trhů). Polský zlotý se
nachází odpoledne u EUR/PLN 4,13, maďarský forint u EUR/HUF
310 a česká koruna u EUR/CZK 27,08.

Dnes zveřejněn Empire index z amerického výrobního sektoru se zvedl
na 3,85b. z červnového propadu k -1,98b. Trh sice očekával nárůst,
ale o něco menší (na 3,25b.).

Ropa dnes ráno vzrostla ze včerejších 56 k 58 USD/barel. Ropa si
bere oddechový čas a čeká, jaký bude dopad obnovy vývozu íránské
ropy na světový trh a jaká bude reakce OPECu.
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