
 

Ranní přehled 

27. května 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 9465,75 0,63 

   
DJIA 25118 0,46 

   
S&P 500 3009,75 0,51 

   
DAX 11545,5 0,28 

   
Euro Stoxx 50 3000 0,20 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 21419,23 0,70 4,10 -5,15 0,73 

Shanghai Composite 2835,72 -0,38 -1,79 -4,73 -0,23 

Hang Seng 23159,11 -0,96 -4,11 -12,41 -14,51 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 9340,22 0,17 1,14 4,00 22,30 

S&P 500 2991,77 1,23 1,28 -4,00 5,86 

Dow Jones Ind. Avg. 24995,11 2,17 1,62 -7,28 -2,31 

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

EUR/USD 1,0954 -0,24 -0,20 0,70 -1,84 

EUR/CZK 27,03 0,07 -0,75 5,91 6,53 

USD/CZK 24,667 0,33 -0,99 6,73 4,58 

USD/JPY 107,57 0,05 0,06 -2,58 -1,64 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1698 -0,45 -2,73 3,51 32,96 

Ropa 34,16 -1,75 6,73 -30,22 -42,53 

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

 

Očekávané události 
 
USA: 
 

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (22. května): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,6 % 

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (květen): 
očekávání trhu: -40, předchozí hodnota: -53 
20:00 Béžová kniha 

 

 

Akciový výhled 
 
Ve středu naznačují futures opět pozitivní otevření pro 
akciové trhy. Evropa po včerejším růstu +1% by mohla 

otevřít výše kolem +0,6%. Wall Street včera posílila 
+1,2%, index SP500 však zatím metu 3000 bodů neudržel. 

Dnes tedy proběhne bitva o zmíněnou úroveň znovu, 
aktuálně zámořské futures indikují hladiny kolem 3010 
bodů. Z technického pohledu se nacházíme na velmi 

důležitých úrovních, pokud by se totiž „býkům“ podařilo 
tyto hladiny udržet, krátkodobě by mohly trhy opět růst. 

Každopádně v posledních dnech pozorujeme rotaci peněz 
do sektorů, které zůstávaly na nízkých úrovních a 
nezaznamenaly v předchozích týdnech znatelnější oživení. 

Příkladem může být finanční sektor, banky v Evropě v úterý 
posilovaly i více než +5%. V Praze se z daného vývoje 

těšila především Erste, která poskočila vzhůru +6,8% na 
527 Kč. Pozitivní momentum by si titul mohl udržet i 
nadále. Akcie Komerční banky se včera připojily alespoň 

růstem +2% na 511 Kč. Akcie Moneta ještě zůstaly pod 50 
Kč (+0,8%), zde by se mohl objevit případný růst v 

okamžiku pohybu nad 50,30 Kč (20 denní MA). Celkově 
index PXTR v úterý uzavřel na novém maximu od 

březnových výprodejů - na 1724 bodech (+2,2%). Dnes by 
se mohl obchodovat kolem úrovně 1730 bodů. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza i dnes těžila z pozitivního zahraničního 
sentimentu a měřeno indexem PX posílila o 2,17% na 
hodnotu 901. Tahounem růstu v Evropě se stal finanční 
sektor, což se promítlo i na našem trhu. Erste Bank 
vyskočila o 6,76% na 527 Kč, pojišťovna Vig stoupla o 
2,40% na 512 Kč. Komerční banka potom přidala 2% 
na 511 Kč a Moneta Money Bank si polepšila o 0,81% s 
oceněním těsně pod metou 50 Kč. Index PX výrazně 
těžil i z nárůstu Avastu o 3,59% na 158 Kč. Stock 
Spirits se zvedl o 2,13% na 72 Kč. Naopak Čez mírně 
oslabil a to o -0,41 % na 482 Kč. 
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Německo

Evropským akciím se dnes dařilo. Největší zisky si dnes 
připsaly letecké společnosti po zprávě o plánovaném 
zrušení cestovních varování v Německu, výrazné zisky 
zaznamenaly také evropské banky.  Tyto sektory na 
německém parketu reprezentuje Deutsche Bank (DBK; 
+8,8 %) a Lufthansa (LHA; +6,8 %). Dařilo se také 
Continentalu (CON; +6 %) a zajišťovně Munich Re 
(MUV2; +5,8 %). Index DAX jako celek si připsal 
procento, z dnešní rally nic nevykřesaly např. akcie 
Deutsche Börse (DB1; -2,7 %) nebo Mercku (MRK; -
2,6 %). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Zámořské akcie se připojily k celosvětovému optimismu a rostly. Ačkoliv to v průběhu dne vypadalo tak nakonec 
široký index S&P 3000 bodů těsně nezdolal. I tak je ale nejvýš od 5 března. Důvodem optimismu je postupné 
znovuotevírání ekonomik po koronavirové pandemii. Růsty táhly bankovní domy (JPM +7%) a průmyslové podniky 
(GE +6%). 
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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). 


