
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,440 27,45 27,40 0,00 0,00

USA USD 20,136 20,17 20,11 -0,24 -0,15
V. Británie GBP 34,447 34,51 34,42 -0,32 4,21
Švýcarsko CHF 22,605 22,59 22,54 0,04 1,77
Turecko TRY 9,504 9,51 9,54 -0,11 3,44
Polsko PLN 6,630 6,63 6,61 0,09 0,44

Maďarsko 100HUF 8,861 8,86 8,81 0,15 -3,01
Chorvatsko HRK 3,605 3,60 3,62 0,06 0,11
Rumunsko RON 6,212 6,21 6,19 -0,02 2,39

Rusko 100RUB 58,645 59,06 58,58 -0,75 -2,74
Ukrajina UAH 1,718 1,72 1,74 -0,61 -29,22

EUR/USD 1,362 1,36 1,36 0,12 0,15
JPY/USD 101,520 101,53 101,30 0,16 -2,90

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,17 0,27 0,35 0,42 0,52

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,01pb -0,03pb -0,06pb -0,07pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,16
HU 1,75 2,29 2,30 2,31 2,35 2,42

6M změna -0,52pb -0,70pb -0,70pb -0,68pb -0,60pb -0,47pb 
PL 2,64 2,60 2,61 2,68 2,69 2,73

6M změna 0,05pb 0,01pb 0,00pb -0,02pb -0,03pb -0,02pb 
EUR 0,05 0,05 0,09 0,20 0,31 0,49

6M změna -0,21pb -0,14pb -0,12pb -0,09pb -0,09pb -0,08pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,51 0,52 0,69 0,75 0,90 1,25

1D změna 0,02 0,95 0,71 0,88 0,17 -1,08 USD 0,23 0,24 0,25 0,36 0,48 0,62
6M změna -7,24 0,25 0,34 -3,24 2,80 -2,40 Sazby Libor a Euribor jsou zpožděny o 1 pracovní den

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,33 0,35 0,35 0,43 0,43 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 2,32 2,38 2,42 2,36 2,41 CZ 0,34 0,51 0,70 0,97 1,36 1,82
PL 2,43 2,31 2,31 2,44 2,33 HU 2,48 2,63 2,97 3,41 3,90 4,03

EUR 0,23 0,19 0,20 0,31 0,30 0,52 PL 2,46 2,63 2,91 3,13 3,36 3,54
EUR 0,32 0,40 0,65 0,98 1,43 1,89

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

Průmyslová výroba v eurozóně v květnu meziměsíčně klesla o 
1,1 %. Čekal se pokles o 1,2 %, takže nejde o negativní překvapení. 
Meziroční růst zpomalil z předchozích 1,4 % na 0,5 %. Předstihové 
indikátory naznačovaly zpomalení dosavadního růstu. Negativní vliv 
zde již velmi pravděpodobně mohl sehrát konflikt kolem Ukrajiny. 
Finanční trh na výsledek významněji nereagoval. 

Běžný účet platební bilance ČR skončil v květnu nečekaně v 9 
miliardovém přebytku. Zatímco duben překvapil hloubkou deficitu, 
květen naopak výší přebytku. Trh v průměru počítal s 9 miliardami ale 
v MÍNUSU.

Česká koruna setrvává poblíž EUR/CZK 27,42 a EUR/USD poblíž 
1,362. Akciové trhy mírně rostly.

Před námi je informačně nabitý týden. V USA bude zveřejněn 
výsledek maloobchodu za červen – zde je RBI mírně 
optimističtější než trh s +0,9 % vs 0,6 %. Průmyslová výroba by měla 
rovněž slušně růst o 0,3 % (ISM signalizuje zpomalení z 
předchozích 0,6 %). 
Zveřejněny budou další předstihové indikátory v čele s Filadelfským 
Fed indexem průmyslové aktivity, od kterého se čeká mírná korekce, 
která ovšem značí další expanzi. 

Mnoho nových dat bude zveřejněno v Číně včetně HDP za Q2, kde 
se čeká růst o 7,4 % r/r, tedy stejně jako v prvním čtvrtletí.

Nejvíce pozornosti zřejmě tento týden získá pololetní projev Šéfky 
Fedu J. Yellen před Kongresem (další potenciální indikace časování 
růstu sazeb). 

Mnoho pozornosti ale zřejmě získá i dnešní projev šéfa ECB Maria 
Draghiho před parlamentem EU) – Informace o nových opatřeních 
prozatím vyvolávají spíše lehký optimismus ohledně budoucího účinku 
(podle průzkumu agentury Bloomberg získají evropské banky díky 
nově přijatým opatřením dodatečných cca 700 mld EUR levného 
financování), přičemž trh po posledních krocích významně oddálil 
očekávání růstu sazeb ECB. Oproti předchozímu měsíci se v průzkumu 
snížil počet analytiků, kteří čekají růst sazeb ECB již v příštím roce na 
13 % z předchozích 31 %. 

Michal Brožka, 234 401 498, research@rb.cz,14:47
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