
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,465 27,49 27,44 0,02 -0,63

USA USD 24,263 24,46 24,12 -1,79 8,53
V. Británie GBP 37,339 37,47 37,16 -1,14 6,45
Švýcarsko CHF 26,023 26,13 25,93 -1,18 13,18

Turecko TRY 9,044 8,94 9,12 -1,92 -9,51
Polsko PLN 6,587 6,61 6,54 -1,02 -0,80

Maďarsko 100HUF 8,795 8,80 8,73 -0,25 -2,25
Chorvatsko HRK 3,633 3,63 3,65 -0,03 0,86

Rumunsko RON 6,203 6,18 6,15 0,08 -0,53
Rusko 100RUB 44,175 44,99 43,67 -3,87 6,00

Ukrajina UAH 1,153 1,16 1,17 -1,47 -22,90
EUR/USD 1,132 1,14 1,12 0,40 -7,86
JPY/USD 124,160 124,57 123,76 -0,06 2,27

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 0,10

HU 1,60 1,65 1,64 1,52 1,54 1,55
6M změna 0,22pb -0,43pb -0,46pb -0,58pb -0,60pb -0,62pb 

PL 1,54 1,61 1,65 1,68 1,76 1,80
6M změna -0,57pb -0,47pb -0,43pb -0,38pb -0,29pb -0,24pb 

EUR -0,14 -0,12 -0,06 -0,01 0,05 0,16

6M změna -0,11pb -0,11pb -0,08pb -0,10pb -0,13pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,48 0,51 0,57 0,71 1,00

1D změna -0,29 -1,25 -1,19 0,07 0,36 -1,05 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,42 0,75
6M změna 0,81 11,80 8,05 14,33 0,65 3,14 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,40 0,34 0,35 0,43 0,35 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,39 1,42 1,50 1,39 1,44 CZ 0,35 0,59 0,84 1,06 1,37 1,56

PL 1,76 1,79 1,82 1,81 1,86 HU 1,77 1,79 2,33 2,85 3,29 3,41
EUR 0,01 0,02 0,06 0,08 0,10 0,28 PL 1,76 2,17 2,51 2,75 2,95 3,11

EUR 0,09 0,23 0,54 0,85 1,20 1,51

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 %
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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

Včerejší vyjádření prezidenta ECB M. Draghiho po
zasedání ECB zahýbaly trhy. Kromě opětovného potvrzení, že
ECB nehodlá nic měnit v současném nastavení programu
kvantitativního uvolňování (QE), Draghi hovořil i o nynějším období
zvýšené volatility na trzích. Na jeho slova reagovaly výnosy
evropských dluhopisů prudkým nárůstem, což vedlo i k posílení eura.

RBI čeká, že v krátkodobém horizontu bude EUR/USD citlivý
převážně na zprávy ohledně Řecka než ECB. Výnosy evropských
dvouletých dluhopisů by v horizontu jednoho roku neměly růst
z důvodu nadbytečné likvidity. V létě by 5leté a 10 leté dluhopisy
měly těžit z QE programu a jejich výnosy by měly klesat. Na podzim
by očekávaný silný růst inflace měl zvednout jak inflační očekávání,
tak výnosy středně- a dlouhodobých dluhopisů. RBI čeká na konci
roku 2015 výnos 10letého německého dluhopisu na 0,6 %.

Euro-dolar se dnes nachází u EUR/USD 1,135. Dolar může být
citlivější na zítřejší vlnu dat z amerického trhu práce. Trh i
RBI čekají, že tato data by měla být relativně dobrá. Čím lepší data,
tím dřívější růst úrokových sazeb Fedu a tudíž i podpora pro dolar.

Guvernér ČNB M. Singer dnes opět potvrdil, že ČNB bude
držet kurzový závazek nejméně do druhé poloviny 2016.
Česká ekonomika se dle jeho názoru vyvíjí v souladu s očekáváním
ČNB a odchylky jsou jenom minimální (zdroj Reuters). My také
nečekáme, že by ČNB upustila od intervencí před druhou polovinou
2016. Česká koruna je dnes stabilní kolem EUR/CZK 27,45.

Britská centrální banka ponechala dnes podle očekávání
analytiků hlavní úrokovou sazbu nezměněnou na 0,5 %.
Britská libra od konce května oslabuje a dnes se drží u EUR/GBP
0,74.
Včerejší noční jednání mezi Řeckem a věřiteli nepřineslo finální
dohodu. Intenzivní jednání ve složení Tsipras - Juncker- Dijsselbloem
(Řecko-EK-Euroskupina) by podle Evropské komise měly dál
pokračovat v nadcházejících dnech. Premiér A. Tsipras uvedl, že
zítřejší splátku pro IMF ve výší zhruba 300 mil.eur Řecko splatí. Ale
doposud není vůbec jisté jak. Nicméně i když zítřejší splátka
neproběhne, neznamená to automatický "default" Řecka.

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