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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 11410 0,01    

DJIA 27735 0,06    

S&P 500 3390 0,09    

DAX 12877,5 0,19    

Euro Stoxx 50 3286 0,27    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23110,61 0,26 1,32 14,49 12,89 

Shanghai Composite 3433,23 -0,52 3,32 20,02 22,21 

Hang Seng 25230,17 -0,54 1,92 5,99 -1,43 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 11210,84 0,73 3,97 21,40 41,98 

S&P 500 3389,78 0,23 1,68 14,76 17,35 

Dow Jones Ind. Avg. 27778,07 -0,24 0,33 12,93 7,31 

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

EUR/USD 1,1941 0,10 1,35 8,78 7,59 

EUR/CZK 26,088 -0,02 -1,46 -12,15 -5,96 

USD/CZK 21,836 -0,15 -0,15 -4,44 1,19 

USD/JPY 105,49 0,07 -1,31 -1,88 -0,69 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1986,3 -0,76 2,52 13,37 31,87 

Ropa 42,83 -0,67 -0,26 26,22 -23,68 

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

Očekávané události 
 

Eurozóna: 
• 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) 

(červen): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: 8,0 mld. 

• 11:00 CPI (y-y) (červenec - konečný): 
očekávání trhu: 0,4 %, předchozí 
hodnota: 0,3 % 

USA: 
• 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (14. 

srpna): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: 6,8 % 

• 16:30 Změna zásob surové ropy podle 
EIA (14. srpna): očekávání trhu: -2850 
tis., předchozí hodnota: -4512 tis. 

 
Akciový výhled 
 
Wall Street včera slavila nová maxima i na indexu 
SP500, který v úterý uzavíral na 3389,8 bodech 
(+0,2%). Masivní stimuly (i když poslední balík 
pomoci není stále schválen) a růst technologických 
firem stály za návratem indexu zpět. Trh zatím 
nezneklidnilo (kromě protahování zmíněného 
stimulu) ani zrušení rozhovorů mezi USA a Čínou. 
Dnes budou investoři v USA sledovat zveřejnění 
zápisu z posledního zasedání FEDu. Na výsledkové 
frontě může poutat pozornost Nvdia. Asie přes noc 
vykázala tradičně smíšené výkony, lehce posílil 
japonský trh (+0,2%) a naopak mírně ztratila Čína 
(-0,1%). Evropa bude dle indikací futures otvírat 
bez větších změn. Lehké růsty, následované 
mírnými poklesy – to je obrázek obchodování v 
Evropě v posledních dnech. Pražská burza 
zaznamenala s ohledem na vývoj v zahraničí v 
posledních 5 dnech „zvláštní“ vývoj. Index PXTR 
oslabil v úterý po 5. V řadě a uzavíral na1754 
bodech (-0,7%). Včera se nedařilo především 
akciím ČEZ (-2%), které poklesly pod 470 Kč. Zde 
zřejmě nepomohlo – z technického pohledu – 
nepřekonání úrovně 480 Kč. Další mírné ztráty 
zaznamenala Erste (-0,9%) a také Avast (-0,7%). 
Aktivita na domácím trhu zřejmě zůstane i dnes 
slabší, ale oproti předchozím dnům by se mohla 

zvyšovat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Index pražské burzy PXTR dnes odepsal 0,74% a prodloužil tak 
klesající sérii na 5 dní v řadě. Aktivita nadále zůstala sváteční při 

zobchodovaném objemu 240 mil. Kč. Největší propad zaznamenaly 
akcie ČEZu, když za patrné prodejní objednávky ztratily bezmála 2% se 
závěrem na 467 Kč a vymazaly tak povýsledkový růst navzdory 

dnešnímu růstu cen el. energie napříč splatnostmi o téměř 1% při 
posunu vzhůru emisních povolenek i energetického uhlí. Z likvidních 

emisí nakonec uzavřely výrazněji v záporu též akcie rakouské Erste 
Bank (-0,9%), přestože se během dne obchodovaly i s kladnou bilancí. 
Pod prodejním tlakem zůstaly i akcie softwarové spol. Avast (-0,74%), 

registrující obchody i pod hladinou 160 Kč. Nakonec uzavřely na ceně 
161,10 Kč. S mírnou ztrátou uzavřely také akcie Monety (-0,36%) a O2 

ČR (-0,45%). Z menších emisí vykázal nejhorší bilanci Stock Spirits 
Group (-1,8%), nicméně při minimálním objemu. V zeleném naopak 
dokázala uzavřit Komerční banka (+0,55%), z menších společností pak 

mediální CETV (+0,78%) a Kofola (+0,45%). 
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Německo

Index DAX odepsal 0,3 % na 12881,76 b. Index DAX 
otevřel v mírném záporu, během dopoledne mírně 
rostl, aby odpoledne opět plynule zamířil k záporné 
nule bez výraznějších kurzotvorných zpráv. Druhý den 
rostly akcie výrobce plastů Covestro (1COV; +2,7 %) v 
reakci na slova finančního ředitele, který očekává lepší 
výsledky za 3Q. Např. analytici Jefferies dnes tak zvýšili 
své odhady. Dařilo se také akciím Wirecard (WDI; +6,2 
%) a Henkelu (HEN3; +1,2 %). Nejvíce oslabil výrobce 
leteckých motorů MTU Aero Engines (MTX; -1,9 %). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Zámořské akcie dnes dokončily návrat na hodnoty, na kterých se nacházely před propuknutím krize spojené s 
koronavirem. Index SP500 tak uzavřel na svém novém historickém rekordu. Nových historických maxim rovněž 
dosáhl technologický NASDAQ. Trhy táhly vzhůru technologičtí obři jako Amazon (AMZN +4,1%) a Tesla (TSLA 
+3,0%). Podporu jim rovněž poskytla dobrá čísla z realitního trhu (započatá výstavba). Index DJIA jako jediný 
symbolicky oslabil o 0,24% na 27 778 bodů. SP500 posílil o 0,23% na 3390 bodu, zatímco kompozitní NASDAQ si 
připsal 0,73% a uzavřel na 11 210 bodech. Dařilo se sektorům zbytné spotřeby (+1,5%) a komunikačním službám 
(+1,1%). Opačným směrem zamířily spolu s ropou energetické firmy (-1,7%). Nedařilo se ani finančním 
společnostem (-0,7%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl již zmiňovaný Amazon. Opačným směrem zamířil 
maloobchodní Kohl’s Corp. (KSS -15%), který sice zveřejnil lepší čísla za uplynulé čtvrtletí, ale znejistil investory v 
následujícím konferenčním hovoru. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně rostl zemní plyn (+3,3%), 
měď (+2,2%), stříbro (+1,0%) a zlato (+0,6%). Oslabila naopak pšenice (-1,6%), kukuřice (-0,9%) a již 
zmiňovaná ropa (-0,8%). 
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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). 


