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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 8791 0,00 

   
DJIA 26470 0,01 

   
S&P 500 3062,75 -0,07 

   
DAX 11970,5 0,90 

   
Euro Stoxx 50 3370 0,93 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 21082,73 -1,22 -8,73 -9,29 -1,20 

Shanghai Composite 2992,90 0,74 -1,99 3,31 -0,77 

Hang Seng 26334,98 0,16 -1,97 -0,58 -8,75 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 8952,17 4,49 -2,92 4,48 17,86 

S&P 500 3090,23 4,60 -4,21 -0,76 10,22 

Dow Jones Ind. Avg. 26703,32 5,09 -4,50 -3,89 2,60 

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

EUR/USD 1,1116 -0,14 2,17 0,31 -1,96 

EUR/CZK 25,541 0,26 -0,97 -0,20 1,69 

USD/CZK 22,981 0,32 1,22 0,10 -0,34 

USD/JPY 107,92 -0,35 -2,05 -0,64 -3,42 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1598,5 0,23 -2,94 7,89 24,16 

Ropa 47,58 1,41 -4,87 -15,01 -16,41 

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

 

Očekávané události 
 
Česká republika: 
09:00 HDP (q-q) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 
0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 % 
09:00 HDP (y-y) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 
1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 % 
 
Eurozóna: 
11:00 PPI (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,5 %, 
předchozí hodnota: 0,0 % 
11:00 PPI (y-y) (leden): očekávání trhu: -0,4 %, 
předchozí hodnota: -0,7 % 
11:00 CPI jádrový (y-y) (únor - předběžný): 
očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,1 % 
11:00 CPI (m-m) (únor - předběžný): očekávání 
trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -1,0 % 
11:00 CPI odhad (y-y) (únor): očekávání trhu: 1,2 
%, předchozí hodnota: 1,4 % 
11:00 Míra nezaměstnanosti (leden): očekávání 
trhu: 7,4 %, předchozí hodnota: 7,4 % 
 
 

Akciový výhled 
 
Včera jsme zmiňovali fakt, že po výprasku z 
minulého týdne jsou akciové indexy rekordně 
technicky přeprodanné… Růstový protipohyb na 
sebe nenechal dlouho čekat, činila se hlavně Wall 
Street, kde index SP500 v pondělí poskočil +4,6% 
vzhůru. Pozitivní je především to, že se zmíněný 
index byl schopen vrátit nad metu 3000 bodů. Nyní 
budeme v dalších dnech sledovat, zdali si ji udrží. 
Evropa včera předvedla daleko vlažnější výkon, 
např. DAX ani nebyl schopen uzavřít růstem. 
Budeme tedy sledovat, jestli se Evropě „zaostávání“ 
podaří dnes či v dalších dnech dohnat či snížit. Asie 
přes noc z úvodních růstů podstatnou část umazala, 
když zasedání G7 zřejmě nepovede ke 
koordinované globální akci (např. snížení sazeb). 
Futures pro evropské indexy v úvodu naznačují růst 
kolem +1%. Pražská burza včera přidala +0,8% na 
1863 bodů u indexu PXTR. Dnes bychom čekali 
obchodování hlavních titulů v kladném teritoriu, ČEZ 
by se mohl opět pokoušet vracet nad 450 Kč, KB 
nad 720 Kč. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Po prudkých výprodejích v minulém týdnu, kdy pražská 
burza oslabila celkově o -10%, dnes došlo ke stabilizaci 
a částečné korekci předchozích ztrát. Index PX si 
nakonec polepšil o 0,82% na 985 bodů. Dařilo se 
defenzívním akciím, když titul O2 posílil o 3,77% na 
220 Kč a Philip Morris se ziskem +4,56% zakončil na 
14 680 Kč. Nejlikvidnější Čez s objemem 261 mil. Kč 
přidal 0,82% na 445 Kč a Komerční banka s objemem 
257 mil. Kč stoupla o 1,13% na 715 Kč. Mírné přírůstky 
zaznamenaly rakouské finanční emise a to Erste Bank 
+0,65% na 771 Kč a pojišťovna Vig +0,27% na 556 
Kč. Avast potom se zvedl o 0,85% na 119 Kč. Z 
menších emisí přidala Kofola +1,70% na 239 Kč a Cme 
+1,40% se závěrem nad 101 Kč. 
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Německo

Index DAX se na startu týdne sice po otevření 
obchodoval nad  nulou, postupně však na trzích opět 
převážil spíše negativní sentiment, který stáhl do 
záporu i německý hlavní index; ten tak odepsal 0,27 
%. Vůbec nejvýrazněji opět klesala na dění kolem 
nového koronaviru citlivá Lufthansa (LHA; -6,5 %). 
Aerolinka navíc dnes informovala o záměru další emise 
dluhopisů, a to v celkovém objemu 200 milionů eur. V 
minulém týdnu přitom společnost vydala bondy v 
objemu 150 milionů eur. O mnoho lépe si nevedly ani 
společnosti MTU Aero Engines (MTX; -5,1 %), 
Deutsche Bank (DBK; -4,0 %) či tituly Continental 
(CON; -3,7 %) a Deutsche Post (DPW; -1,9 %). 
Naopak rostly akcie energetiky RWE (RWE; +3,7 %) či 
firem Beiersdorf (BEI; +2,1 %), Merck (MRK; +2,0 %), 
Fresenius Medical Care (FME; +1,8 %) a Deutsche 
Boerse (DB1; +1,7 %). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Sentiment na akciových trzích v zámoří ke konci obchodního dne gradoval. Hlavní americké akciové indexy zavřely 
blízko svých denních maxim. Širší akciový index S&P 500 uzavřel v zelených číslech 4,61 % na hodnotě 3090,37 
bodů. 

¨ 

 

2870
2880
2890
2900
2910
2920
2930
2940
2950
2960
2970
2980
2990
3000
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100
3110

22:0021:0020:0019:0018:0017:0016:00

S&P 500 (předchozí den)

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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). 


