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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 9598,5 0,04 

   
DJIA 25398 -0,26 

   
S&P 500 3047 -0,23 

   
DAX 11897,5 0,35 

   
Euro Stoxx 50 3113 0,52 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 22325,61 1,19 6,37 4,35 7,09 

Shanghai Composite 2919,77 0,15 3,46 1,22 0,58 

Hang Seng 23916,92 0,78 3,40 -9,17 -11,78 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 9552,05 0,66 2,44 11,49 28,16 

S&P 500 3055,73 0,38 3,39 3,44 11,03 

Dow Jones Ind. Avg. 25475,02 0,36 4,13 0,26 2,66 

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

EUR/USD 1,1125 -0,08 1,32 -0,41 -1,02 

EUR/CZK 26,758 0,11 -2,18 5,73 4,85 

USD/CZK 24,051 0,24 -0,93 5,34 3,74 

USD/JPY 107,75 0,16 0,21 0,59 -0,29 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1740,6 -0,15 2,05 5,85 31,38 

Ropa 36,04 0,70 3,68 -23,83 -32,47 

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

 

Očekávané události 
 
USA: 

 09:00 HDP (q-q) (1Q - předběžný): 
očekávání trhu: -3,6 %, předchozí 
hodnota: -3,6 % 

  
09:00 HDP (y-y) (1Q - předběžný): 
očekávání trhu: -2,2 %, předchozí 
hodnota: -2,2 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akciový výhled 
 

Dnes se k obchodování v Evropě po včerejším 
svátku připojí některé námi sledované trhy. To je 
příklad německého DAXu, který by mohl otvírat 
dle indikací futures výše kolem +2,5%. Bude tak 
dohánět včerejší růst v Evropě (+0,9%) i dnešní 
kladné evropské futures (+0,6%). Přes noc 
posilovala také Asie v čele s Japonskem 
(+1,2%), přestože zámořské trhy aktuálně 
naznačují pokles -0,2% (v pondělí růst +0,4%). 
Investoři příliš nereagují na nepokoje v 
amerických ulicích. Tzv. „risk on“ náladu 
umocňují indexy na 2 měsíčních maximech. V 
Praze by se měla zvýšit aktivita na akciích Erste, 
když se k obchodování připojí Vídeň. Analytici 
Goldman Sachs zvýšili cílovou cenu pro akcie 
Erste (z 23 Euro na 26 Euro), u akcií Moneta 
registrujeme jejich snížení ze 70 Kč na 67 Kč. 
Akcie Komerční banky by mohly udržet úroveň 
50 denní MA (514 Kč). ČEZ v pondělí uzavíral na 
nejvyšších úrovních od března (484 Kč). Zde 
bychom čekali stabilnější vývoj a vyvážené 
obchodování. Celkově budeme u indexu PXTR 
sledovat, zdali se udržíme v dohledu 1730 bodů. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza korigovala ztráty ze závěru minulého týdne 
a měřeno indexem PX posílila o 1,35% na 907 bodů. 
Tahounem růstu se stal Avast (+3,23%) s oceněním těsně 
pod 155 Kč, když podporou zůstává zpráva, že společnost 
bude pravděpodobně přidána do indexu FTSE 100. Index 
PX taktéž čerpal z nárůstu Čezu o 1,79% na 484 Kč a 
Erste Bank o 1,23% na 545 Kč. Moneta Money Bank si 
potom polepšila o 0,56% s kurzem těsně pod 54 Kč. 
Naopak Komerční banka mírně zaostala a to o -0,19% na 
518 Kč. Celkový objem obchodů byl spíše nižší, když 
některé významné burzy v Evropě – Rakousko, SRN – byly 
kvůli svátku uzavřené. 
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Německo

V Německu se kvůli svátku neobchodovalo. 
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USA 

Americké akcie se přes počáteční nejistý start záhy přesunuly do kladného teritoria a zisky v pokračujícím průběhu senace 
navyšují. Index S&P 500 se odpoutal od mety 3000 bodů a míří výš. Z počátku obchodování se na negativním sentimentu 
podepsala víkendová zpráva, že čínští představitelé nakázali zemědělským firmám pozastavit nákupy produktů od 
amerických firem, jako například sóju čímž by porušili těžce vybojovanou obchodní dohodu. Avšak v průběhu dne tuto 
zprávu převážila váha v USA sledovaných makrodat z PMI ve výrobě, která poprvé za 4 měsíce vzrostla. Podobně dobře 
dopadla i čísla o stavebních výdajích. Dobrou náladu nepřekazily Wall Street ani občanské nepokoje napříč celou Amerikou 
poté co se do ulic vydali prostestující proti brutálnímu zákroku policie při zatýkání černošského občana. Po již zmíněných 
makrodatech se dobře vede těžkým průmyslovým váhám, jako třeba Boeing (BA +3,98%) nebo General Electric (GE 
+1,9%). V době občanských nepokojů rostou ceny akcií prodejců zbraní, jako například Smith & Wesson Brands (SWBI 
+14,29%), Sturm Ruger (RGR +8,05%) nebo Axon Enterprise (AAXN +15,43%). Testování na velkém vzorku pacientů 
ochladilo naděje, že Remdesivir bude spásou na koronavirus. Výsledky byly zklamáním a akcie jeho výrobce Gilead 
Sciences (GILD -2,6%) klesají. Pokles s tímto související zasáhl i firmu Pfizer. Nejrůstovějším titulem v indexu S&P byly 
akcie společnosti Coty, která se zabývá prodejem zkrášlující kosmetiky. Firma podepsala oznámený vstup společnosti KKR 
v hodnotě 4,3 miliardy dolarů a dosadila nového CEO. Dařilo se i maloobchodnímu řetězci GAP, kteému pomohlo zvednutí 
cílové ceny od Morgan Stanley. 
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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). 


