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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 11621,25 0,51    

DJIA 27995 0,49    

S&P 500 3407,5 0,44    

DAX 12854,5 0,82    

Euro Stoxx 50 3280 0,92    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 22985,51 0,28 -1,58 11,52 11,16 

Shanghai Composite 3388,31 0,23 0,61 17,88 17,37 

Hang Seng 25480,24 1,46 -0,27 3,43 -4,40 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 11311,80 0,42 2,65 21,83 41,04 

S&P 500 3397,16 0,34 0,72 15,22 16,16 

Dow Jones Ind. Avg. 27930,33 0,69 0,00 14,12 6,59 

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

EUR/USD 1,1804 0,08 -0,56 8,29 6,32 

EUR/CZK 26,073 -0,02 0,44 -11,57 -4,95 

USD/CZK 22,086 0,02 -0,24 -4,15 1,13 

USD/JPY 105,80 0,02 -0,19 -1,76 -0,31 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1932,3 -0,19 -2,76 ###### 26,53 

Ropa 42,71 0,21 -1,07 22,84 -20,17 

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

Očekávané události 
 

Česká republika: 
• 09:00 Podnikatelská důvěra (srpen): 

očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -
3,7 

• 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská 
důvěra (srpen): očekávání trhu: --, 
předchozí hodnota: -5,1 

• 09:00 Index spotřebitelské důvěry 
(srpen): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: -10,5 

Německo: 

• 08/30 Index importních cen (m-m) 
(červenec): očekávání trhu: 0,2 %, 
předchozí hodnota: 0,6 % 

• 08/30 Index importních cen (y-y) 
(červenec): očekávání trhu: -4,7 %, 
předchozí hodnota: -5,1 % 

USA: 

• 14:30 Index aktivity Chicago Fed 
(červenec): očekávání trhu: 3,69, 
předchozí hodnota: 4,11 

Akciový výhled 
 

Futures v Evropě naznačují v úvodu nového 
týdne růst akciových indexů přes +0,5%. Wall 
Street zakončila uplynulý týden posílením 
(+0,3%) a zaznamenala tak 4. týdenní růst v 
řadě. Asie přes noc zaznamenala umírněné 
růsty v Japonku (+0,2%) a Číně (+0,3%). 
Tání ve vztazích USA a Čína by mohly 
naznačovat zprávy, že tým D.Trumpa prý 
soukromě uklidňuje americké společnosti, 
které mohou obchodovat s aplikací WeChat. 
Sledovanou událostí 27.-28.8. bude zasedání, 
tentokrát virtuální, v Jackson Hole, kde 
pronese projev J.Powell. Zatímco růst počtu 
nakažených v USA se daří stabilizovat, Evropě 
zažívá nepříjemný růst. Pražská burza 
dokázala teprve v pátek přerušit sérii 7 
poklesů v řadě a rostla. Dnes budeme 
sledovat, zdali zlepšený výkon domácího trhu 
vydrží. Zahraniční sentiment by mu v tom 
mohl pomoci. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražské burze se konečně podařilo prolomit šňůru 
poklesů. Index PXTR v závěru týdne po 7 propadech 
posílil +0,9% na 1740 bodů. A uvidíme, zdali v dalších 
dnech podaří na dnešní zlepšený výkon navázat. ČEZu 
stačilo k pozici nejaktivnějšího titulu 70 mil. Kč. Jeho 
kurz se stabilizoval u úrovně 460 Kč a nakonec přidal 
+1,5% na 463 Kč. Ještě lepší výkon podala společnost 
Avast, která po nedávném vybírání zisků přidala +3,6% 
na 161,50 Kč. Banky ještě ztrácely, lépe řečeno Erste 
(-1%) i Komerční banka (-1,1%). Moneta se 
obchodovala u úrovně 54 Kč (+0,4%). Na včerejší růst 
nedokázala navázat společnost O2, která se vrátila pod 
220 Kč (-1,6%). 
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Německo

Index DAX oslabil o 0,51% na 12764,71 b. Největší 
ztrátu v indexu německého akciového trhu dnes 
zaznamenala platební společnost Wirecard. Ta dnes 
souhlasila s prodejem zbytku svých britských aktiv a 
prodala brazilskou dceřinou firmu. Ztrátu si připsala 
také automobilová společnost Daimler (-2 %) a 
výrobce automobilových dílů Continental (-1,4 %). V 
zisku uzavřel výrobce polymerických plastových 
materiálů Covestro (+1,9 %). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

V páteční seanci se americké indexy pohybovaly v zeleném pásmu a index Dow Jones si připsal 0,69% a širší index 
S&P 500 se také pohyboval v kladných a zpevnil 0,34%.  Indexy proti čtvrteční seanci mírně rostou a k tomu 
dopomohl reportovaný index PMI ve výrobě , který se v srpnu zvýšil na 53,6 z 50,9 bodů, které byly reportovány v 
červenci. PMI ve výrobě tak překonalo očekávání analytiků, které bylo na úrovni 51,9 bodů. Tato data ukazují na 
pokračování výrobní činnosti od února. Reportován byl také index PMI služeb v USA, který stoupl na 54,8 bodů v 
měsíci srpnu, když v červenci byla jeho hodnota 50 bodů, což je nad tržním odhadem analytiků, který byl 51 bodů.  
V posilování tak pokračuje dolar, který na páru s eurem přidává 0,82% a dostává se tak k úrovni 1,1760 USD/EUR. 
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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). 


