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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 6919 0,05 

   
DJIA 25036 0,14 

   
S&P 500 2734,5 0,05 

   
DAX 13121 0,42 

   
Euro Stoxx 50 3553 -0,06 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 22960,34 -0,18 0,60 4,70 17,41 

Shanghai Composite 3202,85 -0,34 1,25 0,46 3,99 

Hang Seng 31234,35 0,60 -0,97 -0,63 24,07 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 7394,04 0,54 -0,23 2,44 21,54 

S&P 500 2733,01 0,74 0,11 1,17 14,75 

Dow Jones Ind. Avg. 25013,29 1,21 0,46 0,87 20,23 

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

EUR/USD 1,177 -0,17 -0,56 -4,58 4,76 

EUR/CZK 25,689 0,03 1,05 6,32 -7,48 

USD/CZK 21,821 0,19 0,50 1,43 -3,13 

USD/JPY 111,04 0,00 0,63 3,48 -0,21 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1290 -0,07 -0,02 -2,93 2,27 

Ropa 72,62 0,37 1,75 17,53 42,03 

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

 

Očekávané události 
 
USA: 
 16:00 Index výrobní aktivity richmondského 

Fedu (květen): očekávání trhu: 10, předchozí 
hodnota: -3 

 
Akciový výhled 
 
Dnes se k obchodování připojí některé evropské 
trhy, které měly včera svátek - včetně Německa a 
Rakouska. „Zbytek“ Evropy včera růst nedokázal a 
přešlapoval na místě. Na druhou stranu Wall Street 
podle očekávání rostla (+0,7%), když pomohly 
uklidňující zprávy ohledně vývoje “obchodní války“ 
USA vs. Čína. Hlavní indexy jsou nyní nad 
důležitými úrovněmi krátkodobé podpory (např. 
SP500 2700 bodů), ale s přibližujícími se horními 
mantinely krátkodobého kanálu (SP500 2740-2770 
bodů) zatím není vidět ochota kupců aktivněji 
vstupovat na trh. Z toho zřejmě pramení i nižší 
aktivita posledních dní. Právě Praha v pondělí 
zaznamenala velmi klidný den, ve větší aktivitě snad 
dnes pomůže otevření okolních trhů. ČEZ v pondělí 
ustoupil ze svých krátkodobých maxim. Podle 
očekávání tak došlo po rychlém růstu k vybírání 
zisků. Akcie si nyní hledají na pozadí přetrvávajících 
vysokých cen komodit krátkodobé obchodní pásmo. 
Titul by se v dalších týdnech mohl obchodovat mezi 
550-600 Kč. Erste jde do dalších dní s podporou 
mezi 960-970 Kč. KB včera ztratila v závěru 900 Kč 
a bude se dnes o tuto metu znovu pokoušet. 
Mediální CETV uzavírala v zámoří na 83 Kč. 



 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza v úvodu týdne mírně klesla, když index PX 
uzavíral na 1102 bodech (-0,2%). Aktivita na domácím trhu 
byla velmi slabá. Některé evropské země měly svátek, 
neobchodovalo se např. v sousedním Rakousku a Německu. 
Žádný z titulů na pražské burze se tak po delší době 
nezobchodoval nad 100 mil. Kč. O slabé aktivitě svědčí 
prvenství ČEZu s 68 mil. Kč. Kvůli slabší závěrečné aukci 
nakonec uzavíraly akcie ČEZu na 571 Kč (-0,9%). Zpět pod 
900 Kč (-0,10%) v závěru zamířila Komerční banka. Nad 
úvodní hladinou 76 Kč se neudržela Moneta (-0,6%). V 
kladném teritoriu uzavírala Erste (+0,3%). Akcie mediální 
CETV se obchodovaly nad 83 Kč (+0,5%).  
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Německo 

V Německu byly dnes trhy zavřené z důvodu státního 
svátku.
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USA 

Americké akciové trhy dostaly přes víkend vydatný doping a dnešní obchodování končí ve slušném 

plusu. Index Dow Jones opět po dvou měsících překonal 25 000 bodů. Ministr financí prohlásil, že 
Americko-čínská obchodní válka byla pozastavena. Pravděpodobně tedy došlo k dohodě, což na svém 

twitteru potvrzuje i prezident Trump, který píše, že Čína nakoupí obrovské množství zemědělských a 
potravinářských prouduktů, čímž fakticky padají cla na tyto výrobky. Největší úlevu připisují průmyslové 

podniky a telekomunikace. Rostou však všechny sektory. Mimo pozitivní politický vývoj dnes bylo na 

pořadu pouze jedno číslo z oblasti makrodat. Index obchodní aktivity Chicagského FED rostl. V pondělí 
si dává pauzu výsledková sezóna, svá čísla nereportovala žádná společnost z indexu S&P. Již zítra se 

však pokračuje a své výsledky oznámí například Hewlett Packard. Na co se ještě těšit naleznete zde. 
Mimo Ameriku se však, v rámci výsledkové sezóny, reportuje vesele dál. Kupříkladu irský letecký gigant 

Ryanair (RYAAY +4,95%) své akcionáře potěšil 
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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 k 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 Sengu 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 k 22:50 předchozího dne. Změna kursu komodit se počítá vzhledem ke kursu v 23:45 předchozího dne.  
Uvedené časy jsou ve středoevropském čase (SEČ). 


