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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 10583 -0,15 

   
DJIA 26021 -0,60 

   
S&P 500 3158,75 -0,42 

   
DAX 12656 -0,60 

   
Euro Stoxx 50 3318 -0,63 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 22614,69 -0,44 3,27 22,28 4,45 

Shanghai Composite 3375,36 1,27 12,54 20,58 10,69 

Hang Seng 26228,2 -0,42 7,29 10,91 -8,46 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 10433,65 2,21 6,93 31,85 27,84 

S&P 500 3179,72 1,59 5,67 19,37 6,33 

Dow Jones Ind. Avg. 26287,03 1,78 5,08 15,90 -2,36 

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

EUR/USD 1,1296 -0,11 0,55 3,71 0,70 

EUR/CZK 26,693 0,15 -0,32 -5,17 3,86 

USD/CZK 23,625 0,22 0,15 -1,53 4,63 

USD/JPY 107,53 0,17 -0,36 -1,08 -1,09 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1794,8 0,07 0,76 7,31 28,20 

Ropa 40,27 -1,13 1,11 40,29 -30,32 

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

 

Očekávané události 
 

Česká republika: 
 09:00 Stavební výroba (y-y) (květen): 

očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -
4,6 % 

 09:00 Obchodní bilance v národním pojetí 
(květen): očekávání trhu: -8,4 mld., 
předchozí hodnota: -26,9 mld. 

USA: 
 16:00 Nové pracovní pozice JOLTs 

(květen): očekávání trhu: 4800, 
předchozí hodnota: 5046 
 

Akciový výhled 
 

Globální akciové trhy včera zaznamenaly 
slušnou rally, když panoval optimismus 

ohledně oživení světové ekonomiky s 
podporou stimulů od jednotlivých vlád a 
centrálních bank. Index S&P 500 tak posiloval 
popáté v řadě a Nasdaq se dostal na nové 
historické maximum. Po silném startu do 
nového týdne si dnes globální akciové burzy 
vyberou oddychový čas. Futures na americké 
akciové indexy registrují ztráty, aktuálně do -
0,5% a taktéž západoevropské burzy by měly 
zahajovat mírně zpět, když např. futures na 
Dax je slabší o -0,51%. Pražská burza by však 
dnes měla vstupovat do nového zkráceného 
obchodního týdne růstově. Náš trh by tak po 
včerejším svátku měl dohánět pondělní zisky 
na okolních burzách, kde největší přírůstky 
registroval finanční sektor. V čele růstu na 
pražské burze by tak měly být banky, když 
ostatně Erste Bank včera na primárním trhu 
stoupla v přepočtu nad 600 Kč. Silnější závěr 
zaznamenala i pojišťovna Vig a to v přepočtu 
poblíž 550 Kč. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Státní svátek. 
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Německo

Index DAX uzavírá pondělní obchodování růstem o 
1,64%. Index dnes nejvíce táhnul Finanční sektor, kde 
dominovaly akcie Deutsche Bank ( DBK ), které si 
polepšily o 3,9%. V dalším růstu pak pokračovaly akcie 
známé cementárny Heidelberg cement ( HEI ), které 
těží z doporučení od analytiků Morhan Stanley z 
"underweight" na  "overweight" a dnes si akcie připsaly 
zisk více než 2%.  Naopak se nedařilo akciím 
Wirecardu ( WDI ), které si odepsaly -20,6%. 
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USA 

Na začátku obchodního týdne americké indexy nabraly severní směr a index Dow Jones si připisuje 1,78% a širší index S&P 500 se 
také pohybuje silnější o 1,59%. Určitý podnět k růstu v USA daly také čínské akcie, které obchodní týden odstartovaly silným růstem a 
jejich hlavní index CHNComp uzavřel výš o cca 5% a podle analytiků čínský trh těží hlavně z naděje na rychlejší hospodářské oživení a 
současně probíhajících vládních reforem   a   také  z dostatku likvidity na trhu.  Dnes byl také zveřejněn Index nákupních manažérů ve 
službách Markit ( červen – konečný ) byl 47,9 b., když analytici očekávali jen 46.9 b. V reakci na tyto zprávy dolar na páru s eurem 
silně oslabuje o 0,54% a dostává se k úrovni 1,1309 USD/EUR. S oslabujícím dolarem se daří  lehké ropě WTI, která přidává 0,1% a 
dostává se k úrovni 40,6 USD/barel. Je třeba poznamenat, že ceny ropy prošly ve 2Q. volatilním vývojem, který ve výsledku znamenal 
nejlepší čtvrtletí od roku 1990, když Severomořský Brent si během 2Q. připsal zhodnocení o cca 80% a lehká ropa WTI dokonce 91%. 
tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak se dnes daří akciím společnosti Transocean ( RIG ), která těží 
ropu z věží v oceánu a její akcie posilují o více než 6,% a hned v závěsu se drží akcie společnosti Occidental Petroleum ( OXY ), které 
rostou o 2,1% a též konkurenční společnost Apache Corp. ( APA ), jejíž akcie se pohybují výš o 1,9%. Za zmínku stojí také akcie 
výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které obchodují silnější o necelých 4,4% a také akcie jeho konkurenta 
Halliburtonu ( HAL ) si dnes  polepšují o 3,8%.  za info stojí také americká společnost Chesapeake Energy, která je považována za 
jednu z prvních průkopníků těžby ropy z břidlic a spol.  požádala  v neděli o ochranu před věřiteli, kde důvodem jsou finanční 
problémy způsobené poklesem cen ropy v souvislosti s koronavirovou pandemií.  I přes tyto důvody akcie Chesapeake Energy ( 
CHKAQ ) na trhu OTC rostou o více než 28%. 
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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). 


