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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 9838,75 -0,27 

   
DJIA 24959 0,04 

   
S&P 500 3009 0,07 

   
DAX 12026,5 -0,29 

   
Euro Stoxx 50 3174 -0,25 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 21995,04 -2,30 0,15 20,61 6,76 

Shanghai Composite 2954,29 -0,85 1,49 9,44 -0,95 

Hang Seng 24243,18 -1,25 0,35 5,13 -13,01 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 9757,22 -2,59 -1,90 25,13 23,35 

S&P 500 3009,05 -2,42 -2,86 14,41 3,27 

Dow Jones Ind. Avg. 25015,55 -2,84 -3,31 10,92 -5,73 

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

EUR/USD 1,1261 0,39 0,04 1,96 -0,20 

EUR/CZK 26,764 0,02 0,44 -3,76 5,39 

USD/CZK 23,763 -0,21 0,45 -1,89 5,18 

USD/JPY 107,09 -0,11 0,22 -0,66 -1,23 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1787,1 0,38 1,63 9,16 28,63 

Ropa 37,89 -1,97 -6,97 57,29 -35,93 

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

 

Očekávané události 
 

Německo: 
 14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) 

(červen - předběžný): očekávání trhu: 0,6 
%, předchozí hodnota: 0,5 % 

Eurozóna: 
 11:00 Ekonomická důvěra (červen): 

očekávání trhu: 80,0, předchozí hodnota: 
67,5 

 11:00 Důvěra v průmyslu (červen): 
očekávání trhu: -19,7, předchozí hodnota: -
27,5 

 11:00 Důvěra ve službách (červen): 
očekávání trhu: -25,4, předchozí hodnota: -
43,6 

 11:00 Spotřebitelská důvěra (červen - 
konečný): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: -14,7 

USA: 
 16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) 

(květen): očekávání trhu: 18,9 %, předchozí 
hodnota: -21,8 % 

 16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu 
(červen): očekávání trhu: -29,0, předchozí 
hodnota: -49,2 

 

Akciový výhled 
 
Evropské akcie se probudí do nového týdne s 
mírnými ztrátami, dle indikací futures by např. 
německý DAX mohl v úvodu ztrácet kolem -0,3%. 
Wall Street nakonec uzavírala v pátek propadem, 
index SP500 ztratil -2,4% a přiblížil se 
psychologické úrovni 3000 bodů. Impulsem pro 
současnou volatilitu jsou zprávy o růstu počtu 
nakažených virem covid-19 v některých lokalitách 
především v USA. Sledovaný index SP500 je nyní z 
technického pohledu u možné technické podpory, 
případný další pokles by následně vyvolal další 
propad. Z důležitých událostí tohoto týdne lze 
zmínit zítřejší vystoupení šéfa FEDu Powella, ve 
čtvrtek to bude v USA důležitý report z trhu práce. 
Během další dní tak můžeme čekat volatilitu oběma 
směry. Pražská burza v pátek uzavírala výše +0,3% 
na 1762 bodech. V uplynulém týdnu se domácí trh 
přiblížil k možnému dolnímu mantinelu u 1730 
bodů, kde registrujeme technickou podporu. Dnes 
se koná valná hromada společnosti ČEZ, která bude 
schvalovat dividendu 34 Kč. Akcie ČEZ se v 
posledních dnech stabilizovaly kolem 490 Kč. 
Mediální CETV v USA v pátek propadla těsně pod 80 
Kč. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza v závěru týdne mírně korigovala 
dvoudenní ztráty a měřeno indexem PX posílila o 
0,34% na 920 bodů. Dařilo se akciím Avast, které 
posílily o 1,19% na 157 Kč a přibližuji se tak ke svým 
historickým maximům nad 160 Kč. Pojišťovna Vig 
potom se zvedla o 2,03% na 527 Kč a Čez přidal 
0,41% na 492 Kč při nejvyšším denním objemu 126 
mil. Kč. V kladném teritoriu zakončily taktéž tuzemské 
banky, když Moneta Money Bank posílila o 0,55% k 55 
Kč a Komerční banka přidala 1,08% na 560 Kč. Naopak 
včerejší přírůstek nepatrně korigovala Erste Bank a 
oslabila o -0,54% na 554 Kč. Mediální Cme padlo o -
3,01% pod 84 Kč a Stock Spirits ubral -1,71% se 
závěrem pod 69 Kč. 910
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Německo

Index DAX odepsat 0,73 % na 12089,39 b. Vývoj v 
Německu dnes úzce kopíroval vývoj v celé Evropě. 
Německé akcie si během dne připisovaly až 1,4 %, aby 
po otevření burz ve Spojených státech zamířily do 
záporu. Investory zneklidňují čísla nově infikovaných 
koronavirech v některých částech USA. V Evropě se 
nejvíce dařilo IT sektoru, realitám a nezbytné spotřebě, 
které v Německu reprezentují dnes nejrůstovější akcie 
Vonovia (VNA; +2,7 %), která oznámila nákup 
drobného podílu v nizozemské společnosti Vesteda, 
Beiersdorf (BEI; +1,3 %) a SAP (SAP; +1,1 %). 

Nedařilo se naopak finančnímu sektoru, který v DAXu 
reprezentuje Deutsche Bank (DBK; -3 %). Akcie účetní 
skandálu zmítané společnosti Wirecard (WDI) se 
propadly o necelých 64 %. Nedařilo se ani 
automobilkám Daimler (DAI) a BMW (BMW), jejichž 
akcie oslabily o 2,3 %. 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Akcie v USA byly dnes pod tlakem poté, co se znovu začaly objevovat nové případy nakažených koronavirem. 
Pozvolné uvolňování ekonomických opatření se zastavuje a opět se zvyšují obavy z dalšího šíření koronaviru. 
Největší problémy s pandemií hlásil Texas, Florida a Arizona. Avšak čísla za květen jsou celkem dobrá. Spotřebitelé 
v USA začali více utrácet, a to je dobré znamení. V rámci jednotlivých sektorů širšího akciového indexu S&P 500 
dnes nejméně odepsal sektor Utilit 1 %. Naopak sektorem s 2. nejhorší denní výkoností byl Finanční sektor, jenž 
výrazně odepsal 4,3 %. Obavy „bankéřů“ vzrostly po oznámení FEDu o limitování dividend a zákazu zpětných 
odkupů až do září. Z individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí rapidního posílení ceny akcií společnosti GAP 
(GPS; +19 %).  Společnost GPS působí po celém světě jako maloobchodní řetězec s oděvy a dalšími módními 
doplňky. Cena akcí GPS skokově posílila, když známý rapper a návrhář Kanye West ve spolupráci s GPS oznámil 
novou řadu oblečení pro muže, ženy i děti s názvem Yeezy Gap. Očekává se, že produkty budou pro příští rok 
debutovat jak v kamenných obchodech, tak těch online. Cena akcií GPS vzrostla nejvíce od roku 1980. 

2970

2980

2990

3000

3010

3020

3030

3040

3050

3060

3070

3080

22:0021:0020:0019:0018:0017:0016:00

S&P 500 (předchozí den)

 

 
 
 

 
 
 

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). 


