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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 9994,25 0,43 

   
DJIA 27344 0,29 

   
S&P 500 3215 0,30 

   
DAX 12704 0,45 

   
Euro Stoxx 50 3333 0,42 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23124,95 0,15 3,43 17,22 10,56 

Shanghai Composite 2940,76 -0,52 1,19 0,44 4,54 

Hang Seng 25048,98 -0,03 4,42 0,07 -7,08 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 9953,75 0,29 3,59 25,19 28,57 

S&P 500 3207,18 -0,78 4,10 16,77 11,62 

Dow Jones Ind. Avg. 27272,30 -1,09 5,94 14,34 4,96 

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

EUR/USD 1,1353 0,11 1,08 0,76 0,21 

EUR/CZK 26,547 0,06 -1,27 2,35 3,44 

USD/CZK 23,388 -0,11 -0,24 3,06 3,67 

USD/JPY 107,41 -0,29 -1,36 2,76 -1,00 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1720,6 0,21 1,15 4,77 29,53 

Ropa 38,38 -1,99 2,05 14,88 -28,33 

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

 

Očekávané události 
 

Česká republika: 
 09:00 CPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 

2,6 %, předchozí hodnota: 3,2 % 
 09:00 Index exportních cen (y-y) 

(duben): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: 1,1 % 

USA: 
 14:30 CPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 

0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 % 
 16:30 Změna zásob surové ropy podle 

EIA (5. června): očekávání trhu: -1850 
tis., předchozí hodnota: -2077 tis. 
 

Akciový výhled 
 

Po úterním poklesu dnes otevřou evropské 
indexy v kladných hodnotách. Např. německý 
DAX bude dle indikací futures otvírat výše 
+0,6%, zámořské futures aktuálně indikují růst 
+0,3%. Asie se přes noc obchodovala spíše v 
záporu, když Čína si odepsala -0,4% a Japonsko 
-0,2%. Dnes budou investoři soustředit 
pozornost spíše do zámoří, kde zasedá FED. 
Sazby zřejmě zůstanou beze změny, ale 
sledované budou doprovodné komentáře včetně 
cílů ohledně nezaměstnanosti a HDP. Co se týče 
indexů, ty zatím prošly menším vybíráním zisků v 
Evropě (včera DAX -1,6%), v USA se sledovaný 
SP500 zatím dokázal udržet nad 3200body. Zde 
se z technického pohledu jeví krátkodobá 
podpora mezi 3190-3200 body a „medvědi“ by 
mohli ožít až pod těmito úrovněmi. Naopak další 
technická rezistence leží případně u 3250 bodů. 
V Praze se včera vybíraly krátkodobé zisky, index 
PXTR uzavřel níže -1,8% na 1809 bodech. Podle 
předpokladů se to týkalo hlavně bankovních 
titulů. Erste (-4,3%) tak začala „hledat“ svůj 
krátkodobý kanál, když úrovně u 680 Kč budou 
zřejmě horním mantinelem a ceny kolem 630 Kč 
včera zastavily pokles. KB neudržela 600 Kč (-
2,15%) a dnes budeme sledovat, zdali titul bude 
mít sílu k návratu. Podobně budeme sledovat 
Monetu a případných 60Kč. Stabilnější vývoj u 
mety 500 Kč nyní nabízí ČEZ. Mediální CETV 

uzavřela v zámoří na 89 Kč. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Několikadenní rally na pražské burze dnes skončila a 
index PX nakonec odepsal -1,83% na 945 bodů. Stalo 
se tak poté, co výběr krátkodobých zisků zasáhl 
globální akciové trhy. Nejztrátovější byly finanční tituly, 
tedy sektor, který v uplynulých dnech zaznamenal 
největší přírůstky. Erste Bank padla o -4,33% na 636 
Kč, Moneta Money Bank ubrala -3,62% s oceněním 
pod 59 Kč a Komerční banka oslabila o -2,15% na 592 
Kč. Pojišťovna Vig si pohoršila o -3,51% na 523 Kč. 
Avast potom klesl popáté v řadě a to o -0,46% pod 
142 Kč. Čez zakončil slabší o -0,30% na 498 Kč a akcie 
O2 si pohoršily o -0,46% na 216 Kč. Z menších emisí 
se nedařilo Cme se ztrátou -2,58% a kurzem pod 91 
Kč. 930
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Německo

Německý DAX v úterý od úvodu seance oslaboval a nakonec 
uzavřel slabší o 1,43 %. Ze všech titulů v indexu uzavřely v 
kladném pouze Beiersdorf (BEI; +1,0 %), SAP (SAP; +0,4 %), 
Deutsche Boerse (DBK; +0,4 %) a Deutsche Telekom (DTE; 
+0,1 %). Naopak hluboko pod nulou zakončily seanci v 
pondělí rostoucí společnosti MTU Aero (MTX -5,9 %), 
Covestro (1COV; -4,6 %) či Deutsche Bank (DBK; -4,3 %). 
Poslední zmiňovaná společnost dnes informovala o změně v 
její divizi asset managementu - firmě DWS Group, v níž vlastní 
přes 77 % - v rámci skladby správní rady. Z ní odchází tři 
dosavadní členové, přičemž celkový počet osob v radě se sníží 
z 8 na 6, když společnost oznámila pouze jednoho nového 
člena. Nedařilo se ani energetickým skupinám RWE (RWE; -
3,9 %) a E.ON (EOAN; -1,0 %) či všem třem automobilkám. 
Volkswagen (VOW; -1,8 %) dnes ráno po zasedání správní 
rady oznámil změnu na pozici šéfa hlavní značky koncernu. 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Americké trhy mají za sebou téměř nepřerušovanou šňůru růstů živenou intervencemi vlády, centrální banky i 
uvolněné náladě z ustupujícíc koronakrize. dnes si široký index S&P 500 připisuje mírné poklesy, stejně tak tradiční 
Dow Jones. Avšak technologický index Nasdaq si vytvořil historické maximum a poprvé překonal metu 10 000 bodů. 
Americké trhy zažívají bezprecedentní období kdy během tří měsíců došlo z absolutního strachu a prodejní paniky 
na trzích k proměně v absolutní euforii a nákupní šílenství. 300 titulů z indexu S&P se dnes obchoduje nad svým 12  
měsíčním cenovým konsenzem analytiků. Americký dolar dnes oslabuje podeváté za sebou, což je nejdelší serie 
oslabení od roku 2006. Aktuálně na páru s eurem dává 1,1347. Zlato posiluje o 1,25%. Ropak taktéž. 
Technologické tituly táhnou, jako obvykle, giganti. Apple (AAPL +3,4%) oznámil, že plánuje do svých počítačů Mac 
nasadit procesory vlastní výroby. Plány Applu škodí především Intelu (INTC -1,02%) a naopak se líbí  jeho 
největšímu sokovi na poli mikroprocesorů ADV Micro Device (AMD +6%). Další přední emise Amazon (AMZN 
+3,62%) roste díky zvýšeným cílovým cenám. Není proto divu, že technologický sektor je nejrůstovějším v celém 
širokém indexu S&P 500. Na chvostu jsou akcie energetických firem, utilit a průmyslových podniků, kde po rally 
dochází k výběru zisků. 
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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). 


