
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,355 27,41 27,32 -0,16 -1,08

USA USD 24,471 24,53 24,15 1,71 10,96
V. Británie GBP 37,898 38,25 37,80 0,54 9,47
Švýcarsko CHF 26,254 26,31 26,07 0,42 14,05

Turecko TRY 9,470 9,37 9,52 1,53 -4,33
Polsko PLN 6,757 6,78 6,70 0,18 2,96

Maďarsko 100HUF 8,968 8,98 8,83 0,66 -1,20
Chorvatsko HRK 3,631 3,63 3,65 -0,19 0,78

Rumunsko RON 6,150 6,16 6,12 -0,21 -1,22
Rusko 100RUB 49,552 49,76 48,59 1,30 4,31

Ukrajina UAH 1,158 1,11 1,20 2,67 -20,86
EUR/USD 1,119 1,13 1,12 -1,14 -10,79
JPY/USD 120,190 120,19 119,80 0,18 1,68

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

HU 1,73 1,80 1,78 1,69 1,69 1,70
6M změna -0,29pb -0,30pb -0,32pb -0,41pb -0,45pb -0,49pb 

PL 1,57 1,61 1,64 1,67 1,73 1,78
6M změna -0,54pb -0,47pb -0,44pb -0,39pb -0,32pb -0,25pb 

EUR -0,11 -0,12 -0,05 -0,01 0,06 0,17

6M změna -0,09pb -0,12pb -0,06pb -0,09pb -0,12pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,50 0,57 0,71 0,99

1D změna 0,74 1,84 1,88 0,68 0,14 -1,67 USD 0,12 0,15 0,19 0,28 0,41 0,72
6M změna 6,03 24,50 17,88 15,75 3,27 1,65 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,28 0,35 0,37 0,35 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,58 1,60 1,66 1,56 1,58 CZ 0,34 0,51 0,67 0,80 0,99 1,21

PL 1,72 1,72 1,74 1,79 1,77 HU 1,77 1,99 2,44 2,84 3,20 3,31
EUR 0,00 0,01 0,02 0,08 0,11 0,26 PL 1,73 2,01 2,25 2,44 2,62 2,75

EUR 0,08 0,19 0,40 0,62 0,90 1,19

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

Člen výkonní rady ECB B. Coeure dnes uvedl, že ECB plánuje zvýšit
objem odkupů dluhopisů zemí eurozóny v květnu a v červnu
kvůli nadcházející nízké likviditě na trzích, která se očekává
ze sezónních důvodů v létě.

Dolar dnes ráno skokově posílil o zhruba 1,4 % oproti včerejšímu dni
k EUR/USD 1,116. Oslabení dolaru na začátku května bylo dle RBI
způsobena několika faktory mezi jinými i slabšími daty z USA a zlepšením
ekonomického výhledu zemí eurozóny. V současnosti se euro-dolar
nachází na úrovních zhruba ze začátku května letošního roku. RBI ve své
nové prognóze počítá s dalším viditelným posílením dolaru,
jelikož čeká větší růst úrokových sazeb než trh – první zvýšení sazeb v září
o 25 bp a další o 25 bp do konce roka 2015. RBI čeká v září kurz
EUR/USD 1,10 a EUR/USD 1,05 v prosinci.

Odpoledne se euro-dolar drží u EUR/USD 1,12.

Odpoledne bude zveřejněn další z indikátorů z amerického realitního trhu
– počet zahájených staveb. Trh čeká nárůst počtu staveb o 10 % m/m
oproti březnovému růstu 2,0 % m/m.

Dnes byl zveřejněn ZEW index očekávání německých investorů, u
kterého došlo v květnu k poklesu na 41,9 bodu z předchozích 53,3b.
Květnový údaj je nejslabší hodnota indexu v tomto roce. Trh
čekal mírnější snížení na 49 bodů. Slabá hodnota ZEW indexu v květnu by
mohla odrážet nejistotu investorů kvůli mírnějšímu růstu německé
ekonomiky v prvním čtvrtletí (0,3 % č/č místo očekáváných 0,5 % č/č)
nebo obavy ze současných vyšších výnosů německých dluhopisů (0,05 %
5letý a 0,57 % 10letý). Zajímavé proto bude páteční zveřejnění
německého Ifo indexu očekávání investorů, kde trh čeká minimální změnu
oproti předchozímu údaji.

Finální údaj potvrdil růst spotřebitelských cen v eurozóně v dubnu o 0,2 %
m/m a stagnaci meziročně. Jádrová inflace zůstala v dubnu na stejné
úrovni jako v březnu (0,6 % r/r).

Dnes zveřejněný index cen českých průmyslových výrobců
v dubnu vzrostl o 0,4 % m/m, což meziročně představuje pokles o 2,6
%. Meziroční vývoj byl plně v souladu s naším odhadem i průměrným
odhadem trhu. Tentokrát segment zpracování ropy zvýšil ceny výrobců jen
trochu – růst cen byl v dubnu tažen převážně sektorem chemických látek a
výrobků.

Česká koruna se dnes drží víceméně stabilně u EUR/CZK 27,36.
Cena ropy Brent dnes klesla k 64 USD za barel.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:25
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