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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 7486,75 -0,42 

   
DJIA 26002 -0,24 

   
S&P 500 2880,25 -0,23 

   
DAX 12084,5 -0,67 

   
Euro Stoxx 50 3380 -0,65 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 21129,72 -0,35 3,90 0,37 -7,02 

Shanghai Composite 2914,89 -0,37 1,23 -3,35 -4,16 

Hang Seng 27291,49 -1,79 3,33 -2,50 -10,54 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 7822,57 -0,01 3,93 3,50 2,12 

S&P 500 2885,72 -0,03 2,94 3,68 3,73 

Dow Jones Ind. Avg. 26048,51 -0,05 2,83 1,55 2,87 

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

EUR/USD 1,1337 0,07 1,05 0,11 -3,46 

EUR/CZK 25,603 -0,01 -1,27 -0,32 3,24 

USD/CZK 22,577 -0,15 -0,21 -0,22 -0,32 

USD/JPY 108,33 -0,16 -0,10 -2,53 -1,83 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1338 0,73 0,56 2,19 3,15 

Ropa 52,48 -1,94 1,20 -10,48 -20,87 

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

 

Očekávané události 
 
USA:      
 

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (7. června): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,5 % 

 
14:30 CPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,1 %, 
předchozí hodnota: 0,3 % 

 
14:30 Jádrový CPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,2 %, 

předchozí hodnota: 0,1 % 
 
14:30 CPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí 

hodnota: 2,0 % 
 

14:30 Jádrový CPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,1 %, 
předchozí hodnota: 2,1 % 

 
14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně 
očištěn (květen): očekávání trhu: 262280, předchozí 

hodnota: 261735 
 

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (7. června): 
očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: 6771 tis. 
 

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (7. 
června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1791 tis. 

 
16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (7. června): 
očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: 3205 tis. 

 

Akciový výhled 
 
Dle indikací futures budou evropské trhy otvírat poklesem, 
např. DAX by mohl otevřít níže -0,5%. V červených číslech 
kolem -0,5% zakončila většina asijských indexů. Wall 

Street včera neudržela úvodní růst, nakonec uzavřela 
nepatrně níže. Sledovaný index SP500 přerušil 5 denní růst 

v řadě, znovu se mu nepodařilo „probojovat“ nad metu 
2900 bodů. Z technického pohledu je to důležitá úroveň a 
případná pokračující neschopnost přejít přes zmíněnou 

hladinu, může vrátit index zpět do blízkosti 2800 bodů. 
Každopádně jak jsme upozorňovali včera, „snadný růst“ je 

za námi a další vývoj může být ošidný. Dnes budou 
investoři sledovat údaje o inflaci z USA, ve Frankfurtu bude 
mít projev šéf ECB Draghi. Pražská burza v úterý 

posilovala, index PX nakonec uzavíral na 1062 bodech. Zde 
leží hladina 200 denního klouzavého průměru, o něco výše 

(1067 bodů) potom úroveň 50 denního klouzavého 
průměru. Při současném (stále) křehkém sentimentu v 
zahraničí by nás další růsty domácího trhu z těchto úrovní 
překvapily. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Z likvidních emisí se dařilo především rakouské Erste Bank, která 
zpevnila o 1,09% na 835 Kč. V růstové jízdě též pokračovaly akcie 

ČEZu. Dnes zpevnily o 0,82% na kulatých 550 Kč, kde se 
naposledy obchodovaly v březnu. Mírný přírůstek si připsala i 
pojišťovna VIG (+0,17%), stejně tak mediální spol. CETV 

(+0,22%). Výběr krátkodobých zisků byl dnes patrný na Komerční 
bance, která odepsala 0,55% se závěrem na 901 Kč při největším 

denním objemu 108 mil. Kč. Mírné ztráty z větších společností 
registrovala i Moneta (-0,13%) a O2 ČR (-0,22%). Nejhorší bilanci 
pak vykázala za slabých objemů Kofola (-0,69%) a Pegas (-

0,53%).
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PX (předchozí den)

 
Německo

Největší posílení dnešní obchodní den prozatím přináší emisi ocelářské 

společnosti ThyssenKrupp (TKA), která tak momentálně posiluje o 4,8 
%. V průběhu obchodování vyšlo oficiální stanovisko Evropské komise 

k potenciální fúzi mezi indickou Tata Steel a ThyssenKrupp. Podle 
evropské komisařky pro hospodářskou soutěž Margarethy Vestagerové 
by totiž výsledný subjekt přispěl ke snížení hospodářské soutěže na 

trhu a k případnému nárůstu cen. Podle komisařky by bylo v možném 
ohrožení mnoho evropských pracovních pozic. S plánem fúze 

rozdělující podíl na poloviny mezi ThyssenKrupp a indickou společnost 
se mnozí investoři německého oceláře příliš neztotožňovali. Zdražení 
akcií pozorujeme zároveň i u Continental AG (CON), které jsou tak v 

této chvíli o 3,4 % dražší. Mimo jiné roste kupříkladu i Infineon 
Technologies (IFX; 3,4 %). Ke konci seance se nacházejí v červených 

číslech pouze několik málo firem z indexu DAX. Tou, která se nachází 
prozatím nejhlouběji v rudém teritoriu je Adidas (ADS;  -1,2 %). Akcie 

společnosti RWE pak přicházejí o -0,9 % z ceny. Innogy SE, dceřiná 
společnost RWE, se dneškem loučí se současným vice prezidentem pro 
veřejné záležitosti a komunikaci Peterem Heinacherem, který ve firmě 

působil 12 let. Poklesu ceny akcií pak čelí například i Deutsche Telekom 
(DTE; -0,5 %). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

V úterní seanci americké indexy mírně korigovaly a index Dow Jones  ztratil 0,05% a širší S&P 500 se pohybuje v červeném  se ztrátou  0,04%.  Na 
trzích vládla zatím dobrá nálada a páteční dohoda mezi Mexikem a USA tak odvrátila možnou hrozbu, že Washington od pondělí zavede 5% cla na 

veškerý dovoz  mexického  zboží.  Imigrační smlouva s Mexikem podle dostupných zpráv obsahuje ve skutečnosti víc, než je v ní napsáno a v reakci 
na kritiku , že dokument, který má ochránit  USA před obrovskými skupinami migrantů nepřináší nic nového a to uvedl i americký prezident Donald 

Trump. Mexická strana ale vyloučila, že by s USA dojednala něco navíc. Dnes byl reportován Index průmyslových cen PPI, který v květnu 
meziměsíčně vzrostl o 0,1% a byl v souladu s odhady. Proti předchozímu růstu o 0,2%. , meziročně vzrostl o 1,8% ( odhad 2% ) proti předchozímu 
růstu o 2,2%.  Americký prezident se také nechal slyšet , že v případě že by se nesetkal  na summitu skupiny G20, který se bude konat v Japonsku s 

čínským protějškem Si Ťin – Pchingem, tak by okamžitě zavedl cla na další čínské zboží, jehož roční dovoz do USA se pohybuje kolem 300 mld. USD.  
Americký prezident se také vyjádřil k úrokovým sazbám FEDu, které jsou podle něho příliš vysoké a slábnoucí euro k dolaru tak staví Spojené státy 

do nevýhodného postavení. Za pozornost stála ropa, která rostla po předchozím poklesu amerických zásob ropy a také prognózách, že by   sdružení 
OPEC na řádném červnovém zasedání prodlouží škrty v produkci. Lehká ropa WTI zatím mírně posilovala o  0,04% a dostala  se  k úrovni   53,3 

USD/barel.  Z této situace zatím profitovaly akcie těžařských společností, jako Apache Corporation ( APA ), které zpevnily necelých 0,4%  a také 
akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ), které se v průběhu seance posilovaly o 1,5%, ale nakonec uzavřely korekcí o necelých 0,2%.   Také necelé 0,2% 
zpevnily akcie světově obchodované ropné  společnosti Exxon Mobil ( XOM ). Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení 

Schlumberger ( SLB ), které dnes rostly o silných více než 3,5% a také akcie jeho konkurenta  Halliburton ( HAL ) se posunuly výš o  1,6%. Dnes se 
také dařilo akciím těžařů kovů  mezi které patří akcie společnosti Freeport McMorran ( FCX ), které přidaly necelé  1% a také si dobře vedly akcie 

konkurenta BHP Billiton ( BHP ), které se také těšily zájmu investorů a posílily o cca 3,3%. Prudký pád a výběr zisků zažily akcie  Beyond Meat ( 
BYND ) , které v předchozí seanci uzavřely se ziskem 21,24% a od svého IPO na začátku května si firma připsala až 600% zisky. 
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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). 


