
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,065 27,13 27,03 -0,02 -2,77

USA USD 24,827 24,84 24,69 -0,33 -0,13
V. Británie GBP 38,773 38,77 38,49 0,07 4,11
Švýcarsko CHF 25,828 25,90 25,74 -0,41 -8,88

Turecko TRY 9,130 9,10 9,27 -1,46 -13,66
Polsko PLN 6,567 6,58 6,54 -0,20 -0,24

Maďarsko 100HUF 8,777 8,81 8,75 0,22 -1,97
Chorvatsko HRK 3,563 3,56 3,59 -0,03 -1,38

Rumunsko RON 6,125 6,14 6,11 -0,05 -1,21
Rusko 100RUB 43,436 43,63 43,18 -0,64 12,71

Ukrajina UAH 1,125 1,13 1,14 -0,70 -29,05
EUR/USD 1,091 1,10 1,09 -0,27 -2,69
JPY/USD 123,760 123,88 123,54 -0,09 5,11

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

6M změna -0,01pb -0,01pb -0,03pb -0,02pb -0,01pb -0,03pb 
HU 1,28 1,35 1,35 1,36 1,37 1,39

6M změna -0,21pb -0,75pb -0,75pb -0,74pb -0,75pb -0,74pb 
PL 1,65 1,62 1,66 1,72 1,79 1,83

6M změna -0,37pb -0,42pb -0,37pb -0,30pb -0,21pb -0,17pb 
EUR -0,12 -0,13 -0,07 -0,02 0,05 0,17

6M změna -0,10pb -0,11pb -0,07pb -0,07pb -0,09pb -0,10pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,58 0,75 1,07

1D změna 0,41 -0,84 -0,43 -1,19 -1,00 -0,88 USD 0,13 0,15 0,19 0,30 0,46 0,80
6M změna 8,30 8,05 7,38 17,60 1,40 9,30 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 0,34 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,42 1,46 1,54 1,45 1,50 CZ 0,29 0,44 0,67 0,89 1,20 1,47

PL 1,68 1,63 1,64 1,73 1,70 HU 1,58 1,85 2,28 2,68 3,06 3,22
EUR 0,02 0,00 0,00 0,07 0,07 0,27 PL 1,68 1,95 2,21 2,42 2,65 2,83

EUR 0,08 0,19 0,43 0,71 1,07 1,43

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 %

22.7.2015
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

Česká koruna dnes posiluje směrem k EUR/CZK 27,04. ČNB odmítla
komentovat, jestli dnes byla na devizovém trhu aktivní. Jenom
zopakovala včerejší oznámení, že ČNB bude informovat o
uskutečněných intervencích, jenom pokud to bude
považovat za vhodné.

Po včerejším posilování dnes euro stagnovalo poblíž EUR/USD 1,093.

Řecký parlament dnes hlasuje o dalších reformách. Nečeká se, že by
hlasování mělo být tak napjaté, jak tomu bylo při prvním schvalování
reforem. Nicméně Syriza vypustila z reformního balíčku poměrně
důležitou část o zvyšování daní pro zemědělce z 13 % na 25 %. Jedná
se o daňové zvýhodnění, které dle odhadů zneužívají desetitisíce lidí
žijících na venkově bez zemědělské činnosti.

Po tom, co řecký parlament schválí reformy, budou následovat další
jednání Řecka s věřiteli o třetím záchranném balíčku ve výši 86 mld.
eur. Komisař pro ekonomické a finanční záležitosti EK P. Moscovici
avizoval, že by se jednání o třetím balíčku mohly potáhnout až do
druhé poloviny srpna. ECB dnes bude rozhodovat o limitu ELA
programu pro řecké banky. Ten je nyní zhruba 90 mld. eur.

Zlato se dnes drží těsně pod hranicí 1100 USD/unce.
Evropské akcie dnes klesaly. Německý DAX index dnes klesal
k 11500b a za poslední dva dny ztratil téměř 2 %. Akciový index FTSE
100 se dnes snížil přibližně o 1,6 %.

Ropa se dnes pomalu přibližuje k 56 USD/barel.

Maďarská centrální banka (MCB) včera překvapivě snížila hlavní
úrokovou sazbu o 15bp na 1,35 %. Trh čekal snížení k 1,4 %. Podle
guvernéra MCB cyklus uvolňování měnové politiky již skončil a sazby
zůstanou na stávající úrovni ještě velmi dlouho. Maďarský forint
reagoval posílením k EUR/HUF 307. Dnes odpoledne se nachází u
308.

Dnes bude zveřejněn prodej existujících domů v USA za červen. Trh
očekává jen mírný meziměsíční nárůst o 0,9 %. V květnu vzrostl prodej
stávajících domů o 5,1 % m/m, což bylo druhé nejrychlejší tempo
letošního roku.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,14:35
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