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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 6879,25 -0,43 

   
DJIA 24790 -0,22 

   
S&P 500 2720,25 -0,21 

   
DAX 13138 -0,42 

   
Euro Stoxx 50 3557 -0,48 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 22689,74 -1,18 0,62 5,63 16,68 

Shanghai Composite 3182,46 -0,99 0,70 -1,66 4,51 

Hang Seng 30929,19 -0,98 -0,97 -0,63 24,07 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 7378,46 -0,21 0,36 2,34 20,30 

S&P 500 2724,44 -0,31 0,11 1,17 14,75 

Dow Jones Ind. Avg. 24834,41 -0,72 0,46 0,87 20,23 

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

EUR/USD 1,1754 -0,20 -0,46 -4,31 5,11 

EUR/CZK 25,717 0,18 1,25 6,03 -7,40 

USD/CZK 21,878 0,38 0,80 1,45 -2,69 

USD/JPY 110,42 -0,41 0,04 2,47 -1,21 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1289,7 -0,18 -0,14 -3,02 2,72 

Ropa 71,76 -0,36 0,31 16,68 38,79 

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

 

Očekávané události 
Německo: 
 09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME 

(květen - předběžný): očekávání trhu: 57,9, 
předchozí hodnota: 58,1 

Eurozóna: 
 10:00 Index nákupních manažerů Markit 

(květen - předběžný): očekávání trhu: 56,1, 
předchozí hodnota: 56,2 

 16:00 Spotřebitelská důvěra (květen - první, 
předběžný): očekávání trhu: 0,5, předchozí 
hodnota: 0,4 

USA: 
 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (18. 

května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 
-2,7 % 

 15:45 Index nákupních manažerů Markit 
(květen - předběžný): očekávání trhu: 56,5, 
předchozí hodnota: 56,5 

 15:45 Index nákupních manažerů ve službách 
Markit (květen - předběžný): očekávání trhu: 
55,0, předchozí hodnota: 54,6 

 16:00 Prodeje nových domů (duben): 
očekávání trhu: 679 tis., předchozí hodnota: 
694 tis. 

 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (18. 
května): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí 
hodnota: -1404 tis. 

Akciový výhled 
 
Ve středu budou otvírat evropské indexy po včerejším 
růstu dle indikací futures v červených číslech (např. 
DAX -0,2%). Wall Street včera úvodní zisky neudržela, 
indexy nakonec ztratily kolem -0,3%. Kupci se tak 
zatím neodhodlali na relativně vyšších úrovních dále 
vstupovat na trh. Z krátkodobého pohledu tak není 
vyloučena určitá slabost v příštích dnech -  testování 
technických podpor (např. SP500 2700-2690 bodů), 
což by ale nemuselo být bráno negativně pro další 
průběh. Pražská burza včera mírně rostla, index PX 
uzavíral na 1102 bodech. Bankovní tituly se v případě 
KB a Erste obchodují nedaleko krátkodobě důležitých 
úrovní 900 Kč resp. 970 (960 Kč). Moneta má slušnou 
poptávku nad 75 Kč. ČEZ včera udržel úroveň 570 Kč 
se zavírací cenou na 575 Kč. Komoditní sektor by mohl 
krátkodobě projít vybíráním zisků. Akcie ČEZu již za 
sebou určitou korekci mají (maxima kolem 588 Kč). 
Silnější podporu má titul kolem 560 Kč. PKN oznámil 
úmysl vykoupit zbytek akcií Unipetrolu za 380 Kč. 
Zatím nepřímo se týká Pegasu informace o tom, že 
jeho majitel nakupuje v USA producenta netkaných 
textilií First Quality  Nonwovens. 



 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza částečně umazala včerejší pokles, když 
indexem PX posílila o 0,10% na 1 104 bodů. Oproti pondělí, 
kdy byl v řadě evropských států svátek, došlo k nárůstu 
aktivity. Nejlikvidnější Čez dosáhl objem 181 mil. Kč s růstem 
kurzu o 0,70% na 575 Kč, přičemž emisní povolenky dnes 
stouply na nejvyšší úrovně od roku 2012 a slušnou rally 
zaznamenaly taktéž ceny el. enegie. Moneta Money Bank 
posílila o 0,80% k 76 Kč poté, co uzavřela strategické 
partnerství s Českou pojišťovnou. Se ziskem uzavřela i 
Komerční banka (902 Kč +0,61%) či akcie O2 (283 Kč 
+0,35%). Naopak Erste Bank odepsala -0,82% na 968 Kč a 
Vig klesl o -0,74% na 675 Kč. Nedařilo se taktéž mediální Cme 
(82 Kč -1,44%). Na roční minima padla Kofola (377 Kč -
0,79%). 
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Německo

Německé akcie po prodlouženém víkendu otevřely nad 13135 
body, ovšem rané zisky zanedlouho odevzdaly a vrátily se 
zpět na úroveň pátečního závěru kolem 13 080 bodů. Druhá 
polovina obchodní seance byla ovšem ve znamení růstu a 
nakonec DAX zakončil na 13169,92 bodech. Nejziskovějším 
titulem byl ocelářský a technologický gigant ThyssenKrupp 
(TKA; +9,6 %) po zprávě, že aktivistický fond Elliott údajně 
kupuje ve společnosti podíl se záměrem vyměnit výkonného 
ředitele společnosti Heinricha Hiesingera. Dále se dařilo 
automobilce BMW (BMW; +2,6 %) a Volkswagen (VOW3; +2 
%), které by měly těžit z rozhodnutí Číny snížit cla na dovoz 
automobilů z 25 na 15 %. Největší ztráty zaznamenala 
energetička RWE (RWE; - 1 %) a společnost Fresenius (FRE; -
0,9 
%).
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Americké akciové trhy v úterní seanci korigovaly a index Dow Jones uzavřel seanci níž o 0,71%. 

Lehká ropa WTI neudržela další růst a ztratila 0,21%  tj. na úrovni 72,13 USD/barel. Dolar na 
páru s eurem opět posiloval o 0,08% a dostal se k úrovni 1,1780 USD/EUR. S uvolněním vztahů 

USD a Číny, kdy pominulo napětí se nedařilo žlutému kovu a zlato oslabilo o 0,07% a dostalo se k 
úrovni 1291,74 USD/Troy. unci. Index dnes nejvíce brzdil sektor Energie  -1,3%, Průmysl -1,2% a 

také Základní materiály -0,9%. Naopak proti větším ztrátám se postavil Finanční sektor s 

nárůstem 0,6%, Utility  0,4% a také sektor Telekomunikace 0,2%. 
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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). 


