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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 7488 -0,13 

   
DJIA 26437 0,01 

   
S&P 500 2909,25 -0,03 

   
DAX 12210,5 -0,07 

   
Euro Stoxx 50 3369 0,00 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23674,93 0,01 4,45 6,26 16,62 

Shanghai Composite 2725,62 -0,19 2,81 -6,09 -18,65 

Hang Seng 27369 -0,14 4,03 -6,99 -2,30 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 7950,04 -0,08 -0,05 2,91 23,04 

S&P 500 2907,95 0,13 0,66 5,26 16,01 

Dow Jones Ind. Avg. 26405,76 0,61 1,56 6,91 18,04 

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

EUR/USD 1,1689 0,15 0,01 0,76 -1,70 

EUR/CZK 25,513 0,03 0,11 -2,11 -0,53 

USD/CZK 21,819 -0,14 0,01 -1,34 -2,23 

USD/JPY 112,16 -0,10 0,21 1,98 -0,04 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1205,2 0,11 0,20 -5,00 -8,18 

Ropa 71,2 0,61 4,09 9,79 40,48 

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

 

Očekávané události 
 
Eurozóna: 
 
16:00 Spotřebitelská důvěra (září): očekávání trhu: 
-2,0 %, předchozí hodnota: -1,9 %    
 
USA: 
 
14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 
(22. září): očekávání trhu: 210 tisíc, předchozí 
hodnota: 204 tisíc                                                                                        
14:30 Pokračující žádosti o podporu v 
nezaměstnanosti (15. září): očekávání trhu: 1705 
tisíc, předchozí hodnota: 1696 tisíc                                                    
15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu 
(23. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 
59                                                          
16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (srpen): 
očekávání trhu: 5,36 mil. předchozí hodnota: 5,34 
mil. 
16:00 Index předstihových ukazatelů (srpen): 
očekávání trhu: -0.4 %, předchozí hodnota: -0.7 % 

 
Akciový výhled 
 
Evropské indexy budou dle indikací futures otvírat 
kolem nuly. Trhy za sebou mají dva dny růstu, 
potvrdil se tak lehce prorůstový charakter 
obchodování z posledních dní. Růst výnosů na 
dluhopisech působil jako živá voda na akcie 
bankovního sektoru v Evropě. Pozitivní sentiment 
proto přispěl i k růstu Erste, jež ve středu poskočila 
na 960 Kč. V těchto hladinách bychom dnes čekali 
snahu o realizaci krátkodobých zisků. Akcie KB se 
vracely nad 900 Kč, kde by mohly vydržet i dnes. 
Naopak pod tlakem zůstal ČEZ (-0,6%), když v 
záporném teritoriu se obchodovaly také okolní 
utility. Titul by  na stávající úrovni (nad 560 Kč) měl 
mít nákupní podporu. Sledovanou událostí v 
podvečer byl zrychlený úpis akcií Kofola, když 
minoritní akcionář CED Group prodal zbývající cca 
12% podíl za cenu 255 Kč na akcii. Akcie včera 
uzavíraly na 268 Kč, nyní zmizí obavy z prodeje 
akcií na trhu  a titul by se měl stabilizovat. Celkově 

dnes index PX zřejmě zůstane bez větších změn. 



 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza poprvé v tomto týdnu rostla a měřeno indexem 
PX posílila o 0,62% a zakončila těsně pod metou 1 100 bodů 
na 1 098 bodech. Tahounem se stala především Erste Bank, 
která přidala 1,52% na 960 Kč při nejvyšším denním objemu 
159 mil. Kč. Nicméně dařilo se i pojišťovně Vig (615 Kč 
+0,90%) a včerejší ztráty korigovala Komerční banka, když 
přidala 0,95% na 907 Kč. Rovněž Moneta Money Bank 
zakončila v kladném teritoriu a zvedla se o mírných 0,25% k 
82 Kč. Avast posílil o 1,84% na 83 Kč po zprávě, že 
společnost sníží kapitál, čímž se uvolní prostor pro případný 
odkup akcií či výplaty dividendy. Naopak se ztrátou zakončil 
Čez a to -0,62% na 564 Kč. Klesající šnůru protáhla Kofola, 
když ztratila dalších -0,74% na 268 Kč. Po uzavření BCPP se 
objevila zpráva, že velký akcionář společnost CED zahájil 
prodej všech vlastněných akcií Kofoly formou zrychleného 
úpisu. 
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Německo

Nejvíce se dařilo v průběhu dnešní seance zpracovatelskému 
průmyslu (+2,92 %). Slušně si vedl i finační a spotřebitelský 
sektor +0,96% růstem, resp, +0,86. S nejhorším výsledkem 
odchází energetický sektor, který se propadl o -2,37 %. 
Největším tahounem byl Linde (LINU), společnost podnikajicí 
v chemickém průmyslu, s nárůstem o +7,9 %. Silný růst si 
připsala i Commerzbank (CBK) se svými +3,3 % v návaznosti 
na úpravu investičního doporučení RBC Capital Markets. Na 
druhé straně se pak nalézal především E.ON (EOAN), který 
ztratil na ceně -3,2 %. Akciím energetické společnosti 
nepomohla zpráva o navýšení krátké pozice na jejích akciích 
firmou Millenium International Mgmt LP o 7,37 %. 
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USA 

Index Dow Jones +0,61 % na 26406,37 b. Index S&P 500 +0,12 % na 2907,94 b. Index Nasdaq Composite -0,08 % na 7950,038 
b. 

Americké akciové trhy uzavřely středeční seanci růstem a index Dow Jones uzavřel silnější o 0,61%. Euro na páru s dolarem mírně 
posílilo o 0,07% a dostalo se k úrovni 1,1670 USD/EUR. Po reportu týdenních zásob se dařilo lehké ropě WTI, která posílila o 
1,92% a dostala se tak k úrovni 71,19 USD/barel. Celkem slušně se dnes také vedlo žlutému kovu, který si připsal 0,48% a zlato 
se tak dostalo k úrovni 1203,5 USD/Troy. unci.  Na růstu indexu se dnes největší vahou podílel Finanční sektor s nárůstem o 
1,8%, dále  Základní materiály 1,1% a také sektor Energie s přírůstkem 0,4%.  Naopak největší brzdou indexu byl dnes sektor 
Utility -2,1%, Telekomunikace -1,4% a také Reality -0,9%. 
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Změna 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). 


