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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 7442 -0,29 

   
DJIA 25847 -0,11 

   
S&P 500 2861,75 -0,15 

   
DAX 12134 -0,09 

   
Euro Stoxx 50 3363 -0,09 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 21283,37 0,05 0,97 -0,89 -7,52 

Shanghai Composite 2885,23 -0,71 0,78 5,60 -9,58 

Hang Seng 27685,66 0,10 -1,65 -3,40 -11,45 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 7785,72 1,08 0,66 4,37 5,30 

S&P 500 2864,36 0,85 1,06 3,22 4,81 

Dow Jones Ind. Avg. 25877,33 0,77 1,35 0,10 3,45 

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

EUR/USD 1,1153 -0,04 -0,41 -1,60 -5,30 

EUR/CZK 25,76 -0,04 0,51 2,02 5,92 

USD/CZK 23,085 -0,02 0,16 0,42 0,35 

USD/JPY 110,44 -0,05 0,78 -0,37 -0,40 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1272,6 -0,05 -1,94 -5,32 -1,50 

Ropa 62,59 -0,98 0,61 9,55 -13,27 

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

 

Očekávané události 
 
 
USA: 
13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (17. května): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,6 % 

 

Akciový výhled 
 

Futures naznačují ve středu nepatrně záporné 
otevření pro většinu evropských indexů. Po 
včerejším růstu (např. DAX +0,8%), tak přijde na 
řadu nejspíše konsolidace. Wall Street sice v úterý 
posílila, ale investoři vnímají konfrontaci mezi USA 
a Čínou jako důvod k opatrnosti. Z technického 
pohledu se na hlavních indexech zatím nic 
důležitého neodehrává, např. americký SP500 
zůstává v širších mantinelech 2800-2900 bodů. 
Sledovány dnes budou zápisky ze zasedání FEDu, 
projev šéfa ECB Draghiho ve Frankfurtu. Do 
popředí se znovu dostává brexit. Britská premiérka 
chce nabídnout parlamentu hlasování o druhém 
referendu, ale vypadá to, že její dny jsou sečteny… 
Praha stále včera stranou růstu, index PX uzavíral 
na 1048 bodech (-0,1%). Za 1Q reportovala 
výsledky pojišťovna VIG, zisk před zdaněním 127,5 
mil. Euro mírně zaostal za odhady trhu (132 mil. 
Euro), naopak čistý zisk 83,50 mil. Euro odhady (81 
mil. Euro) mírně předčily. Domácí trh zřejmě 
zůstane při nižší aktivitě v mantinelech z posledních 
dní. 



 

 

 

 

Česká republika 

 

Zahraniční sentiment se dnes zlepšil poté, co americká vláda 
dočasně omezila sankce vůči firmě Huawei. Zatímco včera pražská 
burza výkonnostně překonávala globální akciové trhy tak dnes 
naopak zaostávala. Index PX zakončil se ztrátou -0,10% na 
hodnotě 1 048 bodů. Nedařilo se rakouským finančním emisím, 
když Erste Bank oslabila o -0,43% na 836 Kč a Vig před zítřejšími 
výsledky odepsal -0,65% na 611 Kč. Mírnou ztrátu registrovala 
taktéž Moneta Money Bank (-0,20%) a Cme (-0,12%). Avast a 
akcie O2 stagnovaly. Mírně si polepšila Komerční banka (869 Kč 
+0,17%) a Čez (527 Kč +0,09%) při nejvyšším denním objemu 
136 mil. Kč. 
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Německo

Německý index DAX zakončil úterní obchodování růstově s 
největším posunem do zeleného teritoria v oblasti sektoru 
průmyslu (+1,23 %) a naopak největším poklesem v rámci 
sektoru komunikačních služeb (-1,10 %). Nejrůstovějším titulem 
se stala společnost ThyssenKrupp (TKA; +4,8 %). Dozorčí rada 
firmy schválila plány na přeuspořádání společnosti. Nad čtyři 
procenta se dostala také Wirecard AG (WDI; +4,4 %). Mezi 
růstové tituly v úterý řadíme mimo jiné Adidas (ADS; +2,7 %). 
Nike, Adidas a další obuvnické společnosti naléhají na amerického 
prezidenta Donalda Trumpa, aby znovu zvážil uvalení cel na boty, 
jež byly vyrobeny v Číně a vyjadřují se, že politika tohoto typu by 
byla katastrofální pro jejich zákazníky, společnosti a americkou 
ekonomiku jako takovou. Mezi nejztrátovější firmy se v úterý řadí 
například Beiersdorf (BEI; -1,2 %) nebo Deutsche Telekom (DTE; 
-1,1 %). 
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USA 

Americké akcie se v úterý nacházely v zeleném teritoriu. Index Dow Jones vzrostl o 0,77 % na úroveň 25 877,33 bodů, S&P 500 posílil o 
0, 85 % na 2 864,36 bodů a Nasdaq Composite vzrostl o 1, 08 % na 7 785,724 bodů. Američtí státní úředníci se v pondělí vyjádřili, že by 
nabídli nějaké dočasné výjimky v rámci černé listiny na export, jenž je zaměřen proti čínské společnosti Huawei Technologies. I tato 
skutečnost hlavní americké akciové indexy spíše podporuje. Cena ropy Brent vzrostla na 72,19 USD/barel. Výnosy desetiletých amerických 
státních dluhopisů se dostaly na úroveň 2,4264 % ze včerejších 2,4157 %. V rámci indexu S&P 500 vykázal největší růst sektor základních 
materiálů (+1,5 %) a naopak nejvíce v červeném teritoriu se nacházel sektor nezbytné spotřeby (-0,3 %). Jedním z rostoucích titulů byl 
poskytovatel televizního vysílání DISH Network Corp (DISH; +5,3 %). Po reportu výsledků hospodaření se dostala do zeleného teritoria 
také například společnost AutoZone, která poskytuje díly a příslušenství do automobilů, (AZO; +5,6 %). Ta v rámci svých výsledků 
vykázala porovnatelné tržby nad očekáváním analytiků. Stejně tak se stalo i v oblasti zisku na akcii. Firma vykázala výsledky lehce pod 
očekáváním v oblasti hrubé marže (výsledek 53,6 %/odhad 53,8 %).  Mírně do plusu se dostala také firma Home Depot (HD; +0,31 %). 
Retailová společnost Home Depot reportovala v úterý před otevřením trhu kvartální čísla za první čtvrtletí fiskálního roku 2019. Firma sice 
předčila na úrovni ziskovosti tržní očekávání, avšak investory neuspokojila čísla ohledně klíčového sledovaného ukazatele porovnatelných 
tržeb. Naopak výrazně v záporu skončila úterní obchodní seanci společnost Kohl's Corp (KSS; -12 %). Společnost reportovala výsledek 
svého hospodaření za první kvartál fiskálního roku 2020 s tržbami i očištěným ziskem na akcii pod očekáváním trhu. Tržby meziročně 
klesly o 3 % a očištěný zisk na akcii za stejné období klesl o necelých 5 %. Společnost Ford Motor (F; -0,39 %) možná bude potřebovat 
snížit počet pracovních míst o více než 7000 placených pracovníků, tedy více než bylo oznámeno, aby se vyrovnala s aktuálním 
zpomalením prodeje automobilů. Vyjádřila se tak americká mezinárodní bankovní skupina Morgan Stanley. 
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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). 


