
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,205 27,22 27,15 0,06 -1,64

USA USD 24,260 24,37 24,19 -0,02 7,13
V. Británie GBP 38,212 38,35 38,15 -0,20 8,69
Švýcarsko CHF 26,033 26,10 25,96 0,05 13,24

Turecko TRY 9,078 9,04 9,12 0,20 -6,80
Polsko PLN 6,529 6,55 6,51 0,12 0,94

Maďarsko 100HUF 8,745 8,80 8,72 -0,25 -0,76
Chorvatsko HRK 3,586 3,58 3,61 -0,03 -0,64

Rumunsko RON 6,090 6,09 6,05 0,35 -1,38
Rusko 100RUB 44,658 45,32 44,53 0,09 8,00

Ukrajina UAH 1,146 1,13 1,15 1,08 -21,58
EUR/USD 1,121 1,12 1,12 0,33 -7,96
JPY/USD 123,910 124,10 123,69 -0,02 2,92

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,31 0,39 0,48

6M změna -0,01pb 0,00pb -0,03pb -0,03pb -0,02pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,10

HU 1,25 1,50 1,50 1,42 1,43 1,45
6M změna -0,46pb -0,60pb -0,60pb -0,68pb -0,71pb -0,72pb 

PL 1,62 1,62 1,66 1,72 1,79 1,82
6M změna -0,47pb -0,45pb -0,42pb -0,34pb -0,26pb -0,22pb 

EUR -0,12 -0,12 -0,07 -0,01 0,05 0,16

6M změna -0,04pb -0,15pb -0,09pb -0,09pb -0,12pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,73 1,03

1D změna 0,52 -0,14 0,06 1,20 1,41 0,36 USD 0,12 0,15 0,19 0,28 0,44 0,77
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 0,33 0,53 0,78 1,00 1,31 1,54

PL 2,75 2,78 2,91 2,81 2,83 HU 1,58 1,93 2,47 2,97 3,41 3,54
EUR 0,28 0,28 0,31 0,40 0,41 0,68 PL 1,78 2,19 2,50 2,72 2,92 3,08

EUR 0,07 0,24 0,53 0,84 1,19 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

Dnes se koná další krizový EU summit s Řeckem. Věřitelé dnes
ráno předložili řecké vládě revidované podmínky, protože pondělní
řecký návrh byl dle slov řeckého premiéra shledán jako nedostatečný
ze strany věřitelů. RBI i trh čekají, že se nakonec podaří najít
kompromis, který povede k odemčení zbývajících 7,2 mld. eur. I když
k dohodě dojde, bude potřeba schválení některými národními
parlamenty, přičemž paradoxně největší problémy mohou
nastat právě u toho řeckého. Již včera řecký parlament
avizoval, že je nespokojen s opatřeními, kterým řecká vláda
v návrzích ustoupila. Hlasování o dohodě bude proto podle
Tsiprase spojeno s hlasováním o důvěře. Není tedy
vyloučeno, že odsouhlasení dohody může způsobit vládní krizi
v Řecku.

Euro bylo dnes jako na houpačce - zatímco dopoledne si
připisovalo zisky, odpoledne oslabovalo směrem k EUR/USD 1,115.

Evropské akcie po včerejším růstu dnes klesaly.

Maďarská centrální banka včera opět snížila dle očekávání
hlavní úrokovou sazbu na nové historické minimum 1,5 %.
Jedná se o čtvrté snížení sazby o 15 bp v řadě. I přesto, že inflace se
v Maďarsku zvedala v dubnu a květnu nad očekávání, RBI se
domnívá, že rekordně nízké úrokové sazby můžou přetrvat
v Maďarsku déle než u jeho regionálních sousedů.

Dnes zveřejněná spotřebitelská a podnikatelská důvěra v ČR jen
potvrdila, že česká ekonomika nadále roste. Spotřebitelská
důvěra vzrostla na 2 body a opět se přiblížila ke svému historickému
maximu (4,3b.) z ledna. Podnikatelská důvěra se také zvedla (na
14,7b.) a téměř dosáhla maxima z 2010.

Česká koruna dnes fluktuovala kolem EUR/CZK 27,18. Důležitou pro
ni bude zítřejší zasedání ČNB, kde bychom se mohli dočkat
komentářů členů bankovní rady k současným silným hodnotám
koruny. ČNB pravděpodobně zítra také opět ubezpečí trhy, že je
ochotna bránit intervenční hranici EUR/CZK 27,0 až do druhé
poloviny 2016. Taková vyjádření by mohla korunu oslabit.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:22
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