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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 10562,75 0,22 

   
DJIA 26290 -0,03 

   
S&P 500 3215,5 0,08 

   
DAX 12790,5 -0,36 

   
Euro Stoxx 50 3292 -0,27 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 22397,11 -1,15 -0,17 14,60 4,61 

Shanghai Composite 3284,08 1,74 -2,80 14,87 9,63 

Hang Seng 24887,97 0,47 -3,37 0,80 -12,77 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 10402,09 -1,27 -2,61 20,85 24,87 

S&P 500 3218,44 -0,65 -1,19 12,40 6,36 

Dow Jones Ind. Avg. 26379,28 -0,77 -1,72 9,45 -2,99 

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

EUR/USD 1,1743 0,25 1,51 8,00 5,29 

EUR/CZK 26,291 0,09 -1,66 -10,13 -2,64 

USD/CZK 22,389 -0,12 -0,20 -2,91 2,48 

USD/JPY 104,96 -0,11 -2,04 -1,64 -3,35 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1954,7 0,52 4,80 14,08 36,37 

Ropa 41,39 0,27 -1,47 116,63 -28,72 

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

 

Očekávané události 
 

USA: 
 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (24. 

července): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: 4,1 % 

 14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) 
(červen - předběžný): očekávání trhu: -
0,5 %, předchozí hodnota: -1,2 % 

 16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) 
(červen): očekávání trhu: 15,0 %, 
předchozí hodnota: 44,3 % 

 16:30 Změna zásob surové ropy podle 
EIA (24. července): očekávání trhu: 450 
tis., předchozí hodnota: 4892 tis. 

 20:00 Rozhodnutí FOMC (FED) o sazbách 
(horní mez) (29. července): očekávání 
trhu: 0,25 %, předchozí hodnota: 0,25 % 
 

Akciový výhled 
 
Zámořské akciové indexy včera zakončily v 
záporném teritoriu na denních minimech poté, co se 
objevila řada horších korporátních výsledků jako 
např. u společnosti McDonald´s či 3M. Asijské trhy 
se vyvíjely smíšeně a futures na americké akciové 
indexy nyní nevykazují žádné změny, když se 
vyčkává na dnešní výstup ze zasedání Fedu. Změna 
v nastavení úrokových sazeb se nečeká, nicméně 
investoři budou sledovat, jak centrální bankéři 
budou hodnotit stav americké ekonomiky a zda 
případně nepřidají další stimuly. Futures na 
západoevropské akciové indexy aktuálně ukazují na 
mírně záporný open, nicméně aktivita může být 
nižší před již zmíněným zasedáním Fedu. Pražská 
burza včera ztrácela pošesté v řadě, když podobně 
jako v pondělí neudržela dopolední zisky. 
Tahounem poklesu se stal Čez (456 Kč -1,41%), 
přičemž hlavní zprávou byl podpis smluv vedení 
společnosti s vládou o dostavbě jaderného bloku. 
Dnes se objevilo snížení cílové ceny pro 
elektrárenskou společnost od Morgan Stanley na 
486 Kč z předchozích 533 Kč. Lokální dno neumí 
najít bankovní tituly, když už pět seanci v řadě 
nepoznaly co je to růst. Nicméně dnešní vývoj 
bankovního sektoru v Evropě může být příznivý 
poté, co Deutsche Bank po dnešních výsledcích v 

předobchodní fázi přidává 2%. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza podobně jako včera neudržela dopolední 
zisky a nakonec odepsala -0,50% na 909 bodů. Index 
PX tak ztrácel pošesté v řadě. Největší pokles 
registroval Čez a to -1,41% na 456 Kč. Vedení 
energetické společnosti dnes dopoledne podepsalo 
smlouvy se státem o dostavbě jaderných bloků. 
Nedařilo se ani bankám. Erste Bank odevzdala -0,58% 
na 548 Kč, Moneta Money Bank klesla o -0,38% a 
ocenění se dostalo pod 53 Kč. Komerční banka potom 
stagnovala na 550 Kč a pojišťovna Vig oslabila o 
mírných -0,10% na 512 Kč. Avast zakončil slabší o -
0,33% na 165 Kč a akcie O2 ubraly -0,46% na 216 Kč. 
Z menších emisí se nedařilo především Kofole se 
ztrátou -1,79% na 220 Kč. 900
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Německo

Index DAX odepsal 0,03 % na 12835,28 b. Německý index 
DAX otevřel v mírném plusu, po obědě se však stočil do 
červených čísel a uzavřel na záporné nule. Investory tento 
týden na obou stranách oceánu čeká řada výsledkových 
reportů – z amerického indexu S&P 500 tento týden reportuje 
189 firem, z německého DAXu ve středu reportuje BASF, 
Deutsche Bank a Deutsche Börse. V dalších dvou dnech bude 
také reportovat velký počet evropských firem. Dnes uzavřely s 
největším ziskem akcie výrobce leteckých motorů MTU Aero 
Engines (MTX; +3,3 %) a realitních společností Deutsche 
Wohnen (DWNI; +1,5 %) a Vonovia (VNA; +1,4 %). Naopak 
oslabila Deutsche Börse (DB1; -2,2 %) a Infineon 
Technologies (IFX; -2,1 %). 
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Ranní přehled 

Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Zámořské indexy v závěrečné části úterní seance citelněji ztratily a uzavřely v záporném teritoriu v čele s 
technologickým Nasdaqem, který odepsal bezmála 1,3%. Širší index S&P500 oslabil o 0,65% při probíhající hlavní 
fáze výsledkové sezony. Zatímco farmaceutická spol. Pfizer (PFE +3,7%) potěšila svými výsledky investory a zvýšila 
celoroční výhled, giganti jako fastfoodový řetězec McDonald‘s (MCD -2,4%), průmyslový konglomerát 3M (MMM -
4,8%) či Harley Davidson (HD -0,8%) po nepřesvědčivých výsledcích ztrácí. Dnes po závěru obchodování bude 
zajímavé sledovat též kvartální čísla gigantů Visa (V), Starbucks (SBUX), stejně tak jména z technologického světa 
eBay (EBAY) či Advanced Micro Devices (AMD). Vedle čtvrtletních reportů jsou nadále sledovány globální covidové 
statistiky, které stále ukazují problémová místa v USA s rostoucími čísly, stejně tak ve velkých ekonomikách jako je 
Indie či Brazílie. Stejně tak se s tzv. „2. vlnou“ po uvolnění předchozích restrikcí potýkají některé evropské země. I 
přes předchozí růsty byl nadále na trzích patrný zájem o bezpečné přístavy – nové rekordy lámalo zlato, které 
zpevnilo o 0,8% na 1957 USD/oz při ranním krátkém úvodním otestování mety 2000 USD/oz u prosincového 
kontraktu! U stříbra bylo znát úvodní vybírání tučných zisků. Většinu ztrát ale tento kov vymazal a nakonec 
odepsalo jen 1% na 24,37 USD/oz. Dluhopisy též registrovaly nákupní zájem při poklesu tržních výnosů napříč 
splatnostmi.  Na energetickém trhu byl dnes smíšený vývoj – zatímco ropa ztratila 1,4% na 41 USD/b, zemní plyn 
posílil o 3,8% na 1,8 USD/mmbtu. 
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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). 


