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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 9595,5 2,01 

   
DJIA 24942 2,12 

   
S&P 500 3011 1,96 

   
DAX 11516,5 1,29 

   
Euro Stoxx 50 2998 1,39 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 21271,17 2,55 3,02 -8,24 -1,78 

Shanghai Composite 2842,99 0,89 -2,00 -6,47 -1,23 

Hang Seng 23475,37 2,28 -4,11 -14,65 -16,09 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 9324,59 0,43 3,44 -2,63 20,30 

S&P 500 2955,45 0,24 3,20 -11,45 3,47 

Dow Jones Ind. Avg. 24465,16 -0,04 3,29 -15,62 -5,09 

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

EUR/USD 1,0921 0,20 0,00 0,39 -2,46 

EUR/CZK 27,158 -0,17 -1,14 7,16 7,73 

USD/CZK 24,865 -0,44 -1,14 7,63 5,13 

USD/JPY 107,86 0,16 0,17 -2,11 -1,50 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1730,1 -0,31 -0,25 5,05 35,47 

Ropa 34,8 3,42 10,05 -30,42 -41,31 

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

 

Očekávané události 
 

USA: 
 14:30 Index aktivity Chicago Fed 

(duben): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: -4,19 

 15:00 Index cen domů FHFA (m-m) 
(březen): očekávání trhu: 0,5 %, 
předchozí hodnota: 0,7 % 

 16:00 Prodeje nových domů (duben): 
očekávání trhu: 480 tis., předchozí 
hodnota: 627 tis. 

 16:30 Index výrobní aktivity dallaského 
Fedu (květen): očekávání trhu: -62,0, 
předchozí hodnota: -73,7 
 

Akciový výhled 
 

Americké futures (+2%) společně s 
evropskými (+1,2%) naznačují pozitivní a 
růstové otevření na akciových trzích. Přes noc 
se dařilo také asijským indexům v čele s 
japonským (+2,2%). Po klidnějších dnech 
můžeme čekat také růst aktivity a volatility. 
Včera jsme zmiňovali nedávný horní mantinel 
u amerického indexu SP500 mezi 2980-3000 
body. Meta 3000 bodů není jen 
psychologická, ale rovněž se na ní nachází 
technická úroveň 200 denní MA. Aktuálně se 
futures nachází kolem 3010 bodů a budeme 
tedy svědky testu zmíněné hladiny (pozn. 
Také nelze vyloučit prvotní růst nad 3000 
bodů a pozdější návrat pod, jak už to trhy 
umí…). V Praze budeme zvědaví, jestli 
pozitivní nálada povede k lepšímu výkonu 
bank. Erste v posledních dnech zaostávala, 
nad 500 Kč by se vracet mohla. ČEZ měl v 
pondělí silný závěr nad 480 Kč, další technická 
úroveň v podobě rezistence se nachází poblíž 
490Kč. Celkově index PXTR bude zkoušet růst 
nad 1700 bodů, maxima z posledních týdnů 
leží u 1710 bodů. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Globální akciové trhy vstoupily do nového týdne 
pozitivně, což pomohlo i pražské burze k růstu o 
0,57% na hodnotu 882. Dařilo se Čezu, který posílil o 
1,26% na 484 Kč a pojišťovna Vig si polepšila o 0,85% 
na 500 Kč. Slušné zisky zaznamenaly i menší emise. 
Pegas vyskočil o 4,34% na 722 Kč, Cme se zvedlo o 
1,22% k 100 Kč a Kofola přidala 1,72% na 237 Kč. 
Bankovní tituly zakončily smíšeně. Erste Bank poklesla 
o -0,36% na 494 Kč, Moneta Money Bank si polepšila o 
1,33% blíže k 50 Kč a Komerční banka stagnovala na 
500 Kč. Avast zakončil bez výraznějších změn u 153 Kč 
(+0,16%) 
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Německo

Německý DAX zažil na startu týdne výrazně růstovou seanci, 
když si připsal 2,87 %. Ani jedna firma v indexu neuzavřela 
pod nulou. Nejlépe si vedly akcie agrochemické společnosti 
Bayer (BAYN; +7,8 %), která podle agentury Bloomberg 
dosáhl ústní dohody pro zhruba 50 tisíc až 85 tisíc případů z 
celkových cca 125 tisíc žalob týkajících se škodlivých 
zdravotních efektů problematického produktu Roundup z 
portfolia společnosti Monsanto, jež Bayer v roce 2018 koupil. 
Dohody mají být součástí plánu o uzavření celé kauzy, na níž 
Bayer hodlá vynaložit 10 miliard dolarů. Do oficiální psané 
podoby ze současné ústní by se dohody měly přetavit v 
průběhu června, uvádí Bloomberg. Podobně v relativním 
vyjádření rostly také akcie společnosti MTU Aero (MTX; +7,5 
%) či aerolinky Lufthansa (LHA; +7,5 %). Druhá zmiňovaná 
společnost dosáhla dohody ohledněš vládní pomoci v 
souhrnném objemu 9 miliard eur. Dařilo se také akciím firem 
SAP (SAP; +4,9 %) či Wirecard (WDI; +4,6 %). Nejslaběji 
rostly tituly Covestro (1COV; +0,3 %) a BMW (BMW; +0,4 
%). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Kvůli svátku (Memorial Day) se neobchodovalo. 
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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). 


