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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 10706,25 0,56 

   
DJIA 26767 1,04 

   
S&P 500 3209 0,80 

   
DAX 12817 1,25 

   
Euro Stoxx 50 3347 1,30 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 22945,5 1,59 -0,12 15,01 4,16 

Shanghai Composite 3389,15 -0,75 2,07 20,77 16,52 

Hang Seng 25469,11 -0,03 -1,92 4,27 -10,51 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 10488,58 0,94 1,40 23,17 27,22 

S&P 500 3197,52 1,34 1,66 12,35 6,10 

Dow Jones Ind. Avg. 26642,59 2,13 2,91 11,24 -2,52 

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

EUR/USD 1,1412 0,14 0,73 4,63 1,81 

EUR/CZK 26,624 -0,12 -0,76 -5,53 2,27 

USD/CZK 23,335 -0,10 -0,03 -1,35 4,10 

USD/JPY 107,19 -0,04 -0,06 -0,26 -0,95 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1810,4 -0,17 -0,56 4,67 28,29 

Ropa 40,72 0,42 -0,80 56,34 -29,49 

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

 

Očekávané události 
 

USA: 
 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (10. 

července): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: 2,2 % 

 14:30 Newyorský výrobní index 
(červenec): očekávání trhu: 10,0, 
předchozí hodnota: -0,2 

 14:30 Index importních cen (y-y) 
(červen): očekávání trhu: -3,7 %, 
předchozí hodnota: -6,0 % 

 14:30 Index exportních cen (y-y) 
(červen): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: -6,0 % 

 15:15 Průmyslová produkce (m-m) 
(červen): očekávání trhu: 4,4 %, 
předchozí hodnota: 1,4 % 

 15:15 Využití kapacit (červen): očekávání 
trhu: 67,8 %, předchozí hodnota: 64,8 % 
16:30 Změna zásob surové ropy podle 
EIA (10. července): očekávání trhu: 250 
tis., předchozí hodnota: 5654 tis. 
 

Akciový výhled 
 

Wall Street zakončila při úterním obchodování 
slušným růstem, index SP500 uzavíral na 
3197 bodech (+1,3%). Futures dnes navíc 
indikují další posílení (+0,8%), když investoři 
oceňují zprávy o pokroku ve vývoji vakcíny od 
společnosti Moderna. Index SP500 se tak po 
krátkodobém poklesu opět vrací k maximům z 
pondělí mezi 3220-3230 body. Zde mají 
„medvědi“ zřejmě poslední šanci udržet 
„býky“ na uzdě. Evropa díky zmíněným 
zprávám otevře dle indikací futures výše přes 

+1%. Pražská burza by po včerejším propadu 
-1,5% měla dnes růst. V kladných úrovních by 
se měl obchodovat bankovní tituly. ČEZ se 
zřejmě vrátí k úrovni 480 Kč. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Zámořské trhy ve druhé polovině včerejší seance silně 
ztrácely a negativní sentiment se dnes přenesl i na 
západoevropské burzy. Taktéž pražská burza se od 
otevření pohybovala v záporném teritoriu a nakonec 
ubrala -1,54% na 937 bodů. Tahounem poklesu se stal 
Avast (164 Kč -4,54%) poté, co technologický sektor 
registroval ve světě největší výběr zisků. Čez potom 
ztratil -1,45% na 475 Kč. Nedařilo se taktéž Erste Bank 
(591 Kč -0,91%) a Moneta Money Bank klesla o -
0,74% pod 54 Kč. Z menších emisí oslabilo Cme o -
1,21%  na 90 Kč a Kofola vyklesla -0,88% na 225 Kč. 
Naopak s mírným ziskem zakončila Komerční banka a 
to 0,18% na 569 Kč a pojišťovna Vig (538 Kč +0,19%) 
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Německo

Německý DAX v úterý umazal část pondělních zisků, 
když se od počátku seance obchodoval pod nulou a 
nakonec odepsal 0,8 %. Index táhly do záporu ztráty 
společností Infoneon (IFX; -5,2 %), Adidas (ADS; -3,0 
%) či Deutsche Boerse (DB1; -2,9 %). Nedařilo se ani 
firmám Fresenius (FRE; -2,6 %) a SAP (SAP; -2,6 %). 
Naopak se dařilo společnosti Heidelberg (HEI; +3,1 
%), jež posílila po zveřejnění předběžných výsledků za 
druhé čtvrtletí. Firma dokázala vygenerovat výsledky 
na odhady analytiků, když tržby činili 4,32 miliard eur, 
zatímco provozní zisk EBIT 999 milionů eur. O něco 

slaběji pak rostla společnost Munich Re (MUV2; +1,4 
%). Pod jedno procento posílily Allianz (ALV; +0,8 %), 
E.ON (EOAN; +0,8 %) či Siemens (SIE; +0,6 %). 12450
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Akcie v USA dnes posílily a opět se mírně přiblížily ke svému historickému maximu. Začala výsledková sezóna, která 
prozatím nevyznívala tak negativně jak trh očekával. Investoři proto dnes spíše nakupovali a hlavní americké indexy 
se tak dostaly do zelených čísel. Výsledky hospodaření dnes reportovaly významné banky jako např. JP Morgan 
Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) nebo Citigroup (C). Pozitivně dnes též stimuloval trh americký FED, který nabádal 
společnosti, aby v této nedobré době byly čestné a své výsledky reportovaly přesně a včas. Z individuálních titulů 
dnes stálo za povšimnutí posílení ceny akcií společnosti Nobel Energy (NBL; +11 %).  Vedení NBL zveřejnilo 
výsledky hospodaření za 2Q2020, které bohužel potvrdily, že s dvojciferným poklesem prodejů a nízkými cenami 
ropy se zisk výrazně snížil. Naopak pozitivně dnes investoři přijali zprávu týkající se výhledu hospodaření na 
následující období, jenž vypadá výrazně lépe. Hlavně výnosy NBL z nalezišť v Houstonu v Texasu by se měly začít 
zotavovat právě ve 2. pol 2020. 
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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). 


