
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,065 27,12 26,99 0,15 -2,63

USA USD 24,539 24,56 24,36 0,14 -0,19
V. Británie GBP 38,371 38,40 38,02 0,50 3,68
Švýcarsko CHF 25,478 25,53 25,31 0,48 -4,03

Turecko TRY 8,896 8,82 8,93 -0,19 -11,78
Polsko PLN 6,538 6,56 6,51 -0,29 -1,06

Maďarsko 100HUF 8,751 8,76 8,70 0,32 -1,76
Chorvatsko HRK 3,562 3,55 3,58 0,06 -1,36

Rumunsko RON 6,120 6,13 6,10 -0,05 -2,21
Rusko 100RUB 41,181 41,36 40,32 1,19 18,34

Ukrajina UAH 1,113 1,10 1,12 0,64 -29,23
EUR/USD 1,105 1,11 1,10 -0,05 -2,06
JPY/USD 123,580 123,76 123,30 0,02 5,23

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,30 0,39 0,48

6M změna -0,01pb -0,01pb -0,03pb -0,03pb -0,01pb -0,03pb 
HU 0,46 1,34 1,35 1,36 1,37 1,39

6M změna -1,23pb -0,75pb -0,75pb -0,74pb -0,75pb -0,74pb 
PL 1,28 1,61 1,66 1,72 1,79 1,83

6M změna -0,77pb -0,41pb -0,35pb -0,28pb -0,20pb -0,14pb 
EUR -0,11 -0,13 -0,07 -0,02 0,05 0,17

6M změna -0,20pb -0,11pb -0,08pb -0,08pb -0,08pb -0,10pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,58 0,75 1,07

1D změna 0,08 -0,16 -0,17 -0,13 1,09 1,64 USD 0,13 0,15 0,19 0,29 0,47 0,80
6M změna 7,69 4,32 5,87 14,87 2,71 15,69 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,25 0,19 0,18 0,33 0,28 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,44 1,49 1,56 1,47 1,53 CZ 0,22 0,42 0,65 0,86 1,14 1,39

PL 1,71 1,65 1,65 1,75 1,71 HU 1,58 1,86 2,32 2,73 3,16 3,32
EUR -0,01 -0,01 0,00 0,06 0,07 0,30 PL 1,70 1,93 2,21 2,43 2,65 2,82

EUR 0,06 0,20 0,42 0,70 1,05 1,40

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

Událostí dneška bude zasedání Fedu. Jedná se o poslední zasedání
Fedu před zářím, kdy někteří analytici včetně RBI očekávají první
zvýšení sazeb. Vzhledem k smíšeným nejnovějším datům nečeká RBI
výraznou změnu ve vyjádření Fedu směrem k zvyšování sazeb v září.
Trh se nejspíš zaměří na zprávu Fedu k trhu práce, inflaci a balanci rizik
spojených s jejich vývojem – především kvůli situaci v Číně a na
komoditních trzích.

Včera dolarem mírně zahýbalo zveřejnění spotřebitelské důvěry
v USA, která skončila v červenci o zhruba 9 bodů nižší, než
trh očekával. Červencový propad důvěry amerických spotřebitelů
byl největší meziměsíční propad za poslední 4 roky.

Dolar dnes odpoledne posiluje a přibližuje se k EUR/USD 1,103.

České ministerstvo financí zvýšilo odhad na růst české
ekonomiky v roce 2015 z 2,7 % na 3,9 %. Pro rok 2016
ponechalo odhad nezměněn na 2,6 %. Náš odhad pro rok 2015 činí
3,2 %, pro 2016 čekáme mírnější růst 2,4 %.

Výnosy českých dluhopisů dnes dál klesaly. Výnos dvouletého
dluhopisu se dostal na rekordní minimum -0,2 %. Výnos 10letého se
snížil k zhruba 8týdennímu minimu (0,90 %).

Česká koruna v průběhu dne oslabila k EUR/CZK 27,10.
Odpoledne posilovala k EUR/CZK 27,06. Podobný vývoj
zaznamenaly i maďarský forint a polský zlotý. Maďarský forint se
odpoledne drží u EUR/HUF 309 a polský zlotý u EUR/PLN 4,14.

Čínský akciový index Shanghai Composite prozatím zastavil svůj
pokles, od dnešního rána rostl (cca. 3,4 %).

Spotřebitelská důvěra v Německu zůstává v srpnu vůči červenci
nezměněna (10,1b.) a drží se jen 0,1 bodu pod historickým maximem,
kterého nedosáhla v letošním červnu.

Ropa se odpoledne nachází u 53,5 USD/barel.

Zlato se dnes drží víceméně stabilně u 1096 USD/unce.

Daniela Milučká, 234 405 685, research@rb.cz,15:10
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