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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 9998,25 -0,88 

   
DJIA 26494 -1,73 

   
S&P 500 3143 -1,35 

   
DAX 12296,5 -2,14 

   
Euro Stoxx 50 3226 -2,18 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 22472,91 -2,82 2,26 16,40 9,42 

Shanghai Composite 2920,52 -0,79 0,70 -1,77 3,21 

Hang Seng 24628,15 -1,68 2,98 -1,35 -9,17 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 10020,35 0,67 3,48 20,09 28,09 

S&P 500 3190,14 -0,53 2,15 10,68 10,51 

Dow Jones Ind. Avg. 26989,99 -1,04 2,74 7,88 3,56 

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

EUR/USD 1,1357 -0,11 0,20 1,57 0,64 

EUR/CZK 26,632 0,34 -0,27 0,17 3,47 

USD/CZK 23,441 0,48 -0,03 1,66 4,11 

USD/JPY 107,06 -0,03 -1,90 2,32 -1,32 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1734,2 1,09 0,72 9,05 30,01 

Ropa 38,46 -3,32 2,04 20,36 -25,07 

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

 

Očekávané události 
 

USA: 
 14:30 Index výrobních cen (m-m) 

(květen): očekávání trhu: 0,1 %, 
předchozí hodnota: -1,3 % 

 
Akciový výhled 
 

Na včerejším sledovaném zasedání FEDu, 
přislíbil J.Powell sazby u nuly až do roku 
2022. Vidina „levných“ peněz byla také 
prvotním růstovým impulsem pro trhy. Později 
se však začaly vybírat zisky, jako by si 
investoři uvědomili, že cesta k oživení 
ekonomiky bude dlouhá. Na předkrizové 
úrovně se USA dle představ FEDu vrátí v roce 

2022. Index SP500 ve středu uzavřel níže -
0,5% na 3190 bodech. Dnes ráno futures 
naznačují ostřejší propad, zmíněný index se 
nyní obchoduje kolem 3130 bodů (-1,3%). 
Evropa proto začne v úvodu poklesem přes -
2% dle indikací futures. Pozornost se také 
přesune do Evropy, když ministři EU dnes 
budou diskutovat balík pomoci. Volatilní bude 
zřejmě bankovní sektor, který má za sebou 
slušnou růstovou jízdu. V USA finanční tituly 
ve středu propadly téměř -4%. Pražská burza 
včera uzavírala -0,3% v záporu na 1803 
bodech. Domácí trh dnes vzhledem k 
sentimentu v zahraničí zřejmě potřetí v řadě 
oslabí. U Erste budeme sledovat, zdali udrží 
úrovně 610-615 Kč. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza v průběhu seance hledala směr dalšího 
vývoje, když se pohybovala okolo včerejšího závěru, 
aby nakonec index PX zakončil slabší o -0,33% na 
hodnotě 941. Podobně jako včera se nedařilo 
bankovním titulům u kterých pokračoval výběr 
krátkodobých zisků. Erste Bank tak klesla o -1,82% na 
624 Kč, Moneta Money Bank oslabila o -1,88% s 
oceněním blížícím se k 57 Kč a Komerční banka ztratila 
-1,35% na 584 Kč. Z menších emisí se nedařilo Kofole 
(236 Kč -1,26%) či Cme (-0,22%) s kurzem nad 90 Kč. 
Naopak ztrátovou sérii přerušil Avast a polepšil si o 
1,45% na 143 Kč. V kladném teritoriu zakončila taktéž 
pojišťovna Vig (236 Kč 1,26%). 
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Německo

Index DAX odepsal 0,7 % na 12530,16 b. Evropský 
akciový trh dnes osciloval mezi zisky a ztrátami. Index 
Stoxx Europe 600 uzavřel o 0,4 % níže. Dařilo se 
defenzivním sektorům, oslabovaly naopak akcie 
společností spojených s cestováním a volným časem. 
Podobný vývoj zaznamenal také německý DAX, který 
uzavřel se ztrátou 0,7 %. Dařilo se akciím RWE (RWE; 
+2,7 %) a Deutsche Bank (DBK; +1,4 %), která letos 
patří mezi nejlépe performující evropské banky. 
Nejhorší výkon dnes podaly akcie aerolinek Lufthansa 
(LHA; -5,7 %) po sníženém doporučení od analytiků 

UBS z „buy“ na „sell“ s novou cílovou cenou 5,85 EUR. 
Nedařilo se ani Continentalu (CON; -3,6 %). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Ve středeční seanci americké indexy korigovaly a index Dow Jones ztratil 1,04% a širší index S&P 500 se také pohyboval 
níž a uzavřel slabší 0,53%. Indexy pokračují v korekci z úterní seance a dochází tak k dalšímu výběru zisků z předešlých 
seancí. V zelených číslech se zatím drží technologický Nasdaq, který již včera pokořil historickou úroveň 10 000 bodů. Od 
začátku letošního roku je Nasdaq výše o více než 10% a svým vývojem potvrzuje býčí trend do kterého nastoupil 23. 
března. Akciový trh již řadu týdnů se pohybuje v pozitivním módu a do horních pater ženou akcie investoři, kteří věří, že 
se ekonomika dostane z nejhoršího a s ní i následné zisky firem. Podle některých analytiků ekonomika spíše dohání 
akciový trh, než že by trh pokračoval   vyloženě  vlastní  cestou.V centru zájmu investorů je dnes ropa , kde EIA 
reportovala zásoby k 5 červnu, které vzrostly o 5,72 mil. barelů, když analytici čekali pokles o 1,85 mil. barelů. Tato 
situace nehraje příliš do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak společnost Transocean ( RIG ), která těží 
ropu z věží v oceánu dnes ztrácí silných 17% a hned v závěsu se pohybují akcie známého těžaře Apache Corp. ( APA ), 
které ztrácí na své tržní ceně cca 9,5% a také akcie společnosti Marathon Oil Corp ( MRO ) se pohybovaly níž o 6% a také 
akcie známého těžaře Occidental Petroleum ( OXY ) se nachází také ve ztrátě více než 9% a nedaří se také světově 
obchodované ropné společnosti Exxon Mobil ( XOM ), jež ztratila více než 4,7%. Za pozornost stojí také britský ropný 
gigant BP, který oznámil, že do konce tohoto roku propustí cca 15% svých zaměstnanců, což by odpovídalo cca 10 000 
zrušených pracovních pozic. Akcie BP ( BP ) i přes tyto úsporná opatření se dnes pohybovaly v červeném a ztrácí více než 
3,2%. Po reportu FEDu lehká ropa WTI obrátila a přidala cca  1% a dostala se k úrovni 39,3 USD/barel. 
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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). 


