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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 5991,75 -0,09 

   
DJIA 22335 0,00 

   
S&P 500 2503,75 -0,04 

   
DAX 12538 -0,10 

   
Euro Stoxx 50 3512 -0,11 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 20310,46 0,05 3,86 1,15 22,88 

Shanghai Composite 3363,88 0,21 -0,67 6,76 10,93 

Hang Seng 28105,82 0,19 0,28 8,20 19,11 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 6461,32 0,10 0,11 3,56 23,42 

S&P 500 2506,65 0,11 0,41 2,17 17,18 

Dow Jones Ind. Avg. 22370,80 0,18 1,14 3,91 23,46 

Měnové páry Kurz Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

EUR/USD 1,1997 0,04 0,94 7,44 7,58 

EUR/CZK 26,105 0,05 -0,89 -7,63 -10,20 

USD/CZK 21,756 -0,02 0,02 -0,72 -3,33 

USD/JPY 111,43 -0,13 0,87 0,05 9,58 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1313,5 0,52 -0,81 5,57 -0,04 

Ropa 50,25 0,70 1,11 17,66 14,19 

      1- uvedené změny jsou v procentech, podrobnější vysvětlení viz poslední strana 

 

Očekávané události 
 

USA: 
 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (15. září): 

očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,9 % 
 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) 

(srpen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí 
hodnota: -1,3 % 

 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (15. 
září): očekávání trhu: 3400 tis., předchozí 
hodnota: 5888 tis. 

 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu 
podle EIA (15. září): očekávání trhu: --, 
předchozí hodnota: 1023 tis. 

 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (15. 
září): očekávání trhu: -2125 tis., předchozí 
hodnota: -8428 tis. 

 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (15. 
září): očekávání trhu: -1975 tis., předchozí 
hodnota: -3215 tis. 

 20:00 Rozhodnutí FOMC (FED) o sazbách 
 
 

Akciový výhled 

 

Událostí dnešního dne bude měnové zasedání 
amerického FEDu. Asijské trhy se přes noc 
obchodovaly smíšeně a pro Evropu je 
pravděpodobné vyčkávání při slabší aktivitě. 
Futures naznačují otevření v mírně červených 
číslech. Pražská burza v úterý mírně oslabovala, 
index PX uzavíral na 1047 bodech. Technická 
rezistence u 1050 bodů zdá se funguje. Erste 
klesala k 940 Kč, když jí neprospěly holubičí zprávy 
z tábora ECB (protahuje se oznámení data o 
ukončování QE). ČEZ byl solidně nabízen kolem 
435 Kč i přes růsty cen elektřiny. Společnost 
oznámila, že pokračuje v prodeji bulharských aktiv. 
Mediální CETV v zámoří mírně rostlo nad 89 Kč. 
Celkově dnes v Praze čekáme menší aktivitu s 
nevýraznými pohyby. 



 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza dnes hledala směr dalšího vývoje, když 
index PX osciloval v úzkém pásmu okolo včerejší 
uzavírací hodnoty 1 049 bodů, aby nakonec zakončil v 
záporu -0,14% na 1 047 bodech. Čez  v průběhu dne 
popřel ranní spekulaci o pozastavení prodeje aktiv v 
Bulharsku a zakončil seanci níže o -0,46% na 434 Kč, 
při nejvyšším denním objemu 229 mil. Kč. Negativně se 
vyvíjely i rakouské emise, Erste Bank odepsala -0,62% 
na 939 Kč a Vig ztratil -0,74% na 642 Kč. Tuzemské 
banky zakončily smíšeně, když Moneta Money Bank 
klesla o -0,38% na 79 Kč a Komerční banka přidala 
+0,50% na 984 Kč. Celkový zobchodovaný objem se 
oproti pondělí zvedl, a to na závěrečných 718 mil. Kč, 
když kromě zmíněných akcií Čezu pomohl i Pegas 
(+0,2% 1 005 Kč) se 162 mil. Kč. 
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USA

V úterní seanci index Dow Jones opět posouvá výš své 
historické maximum. Euro posiluje na páru s dolarem o 
0,35% a pohybuje se u hodnoty 1,1995.. Zlato v 
průběhu zasedání FEDu reaguje posílením o 0,35% a 
zastavilo se na úrovni 1311 USD/unci. Lehká ropa WTI 
oslabila o necelých 0,6% na hodnotě 49,63 USD/barel. 
Index dnes nejvíce podporoval v růstu sektor 
Telekomunikace 2,3% Finanční sektor 0,8% a také 
Základní materiály 0,5%. Naopak proti růstu indexu trh 
brzdil sektor Reality -1%, Zdravotní péče -0,8% a také 
sektor Nezbytné spotřeby -0,3%. 
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Německo

Německé akcie v dnešní obchodní seanci po včerejším 
mírném růstu dnes uzavřely na nule. Index DAX 
uzavřel o 0,01 % výše na 12560,91 bodech. Dařilo se 
především společnosti Deutsche Telekom, která si 
připsala 3,1 %. Posilovaly dnes také akcie letecké 
společnosti Lufthansa (LHA; 2,0 %) a televizní 
ProSieben (PSM; +1,8 %). Včerejší ztráty korigoval 
výrobce pneumatik Continental (CON; +1,0 %). 
Oslaboval naopak ocelářský ThyssenKrupp (TKA; -1,6 
%), banka Commerzbank (CBK; -1,0 %) a oděvní 
Adidas (ADS; -1,0 %). Klesaly také akcie společnosti 
Siemens (SIE; -0,7 %) a realitní Vonovia (VNA; -0,7 
%). 12500
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Polsko

Index WIG30 uzavřel se ziskem 0,2% na 2 889 
bodech. Dařilo se zejména bankám (např. ALR 
+4,2%), hernímu CD Projektu (CDR +3,3%) a 
chemičce Grupa Azoty (ATT +2,9%). Oslaboval naopak 
zemědělský Kernel (KER -1,8%), matka českého 
Unipetrolu PKN Orlen (PKN -1,5%) nebo energetické 
tituly (např. TPE -1,0%). 
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1Změna kursu futures na americké indexy se počítá vzhledem k poslednímu vypořádání předchozího dne v 22:15. Změna kursu futures na DAX a Euro 
Stoxx 50 se počítá vzhledem ke 22:30 předchozího dne. Změna kursu japonského indexu Nikkei 225 se počítá vzhledem k uzavření předchozí den 
v 7:10. Změna kursu čínského Shanghai Composite se počítá vzhledem k uzavření předchozího dne v 08:00. Změna kursu hongkongského Hang Seng 

se počítá vzhledem k uzavření předchozího dne v 9:20. Do této doby se index také obchoduje, uvedená hodnota tedy není závěr dnešního dne, ale 
poslední zachycený kurs v probíhajícím obchodování. Změna kursu měnových párů se počítá vzhledem ke 22:50 předchozího dne. Změna kursu 

komodit se počítá vzhledem ke kursu v 23:45 předchozího dne. Uvedené časy jsou ve středoevropském čase (SEČ). 
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