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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 11681,75 0,39    

DJIA 28411 0,61    

S&P 500 3443,5 0,47    

DAX 13153,5 0,68    

Euro Stoxx 50 3345 0,51    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23296,77 1,35 -0,48 12,74 10,98 

Shanghai Composite 3370,96 -0,43 -1,55 20,32 16,85 

Hang Seng 25513,44 -0,15 0,81 11,43 -2,40 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 11379,72 0,60 2,25 22,04 46,80 

S&P 500 3431,28 1,00 1,46 16,10 20,52 

Dow Jones Ind. Avg. 28308,46 1,35 1,66 15,71 10,46 

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

EUR/USD 1,1799 0,10 -1,09 7,46 6,30 

EUR/CZK 26,092 -0,02 1,09 -10,09 -4,85 

USD/CZK 22,108 -0,14 0,00 -3,40 1,21 

USD/JPY 106,10 0,12 0,65 -1,31 -0,01 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1928,9 0,02 -3,63 13,09 26,30 

Ropa 42,91 -0,05 -0,46 23,44 -19,78 

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

Očekávané události 
 

Německo: 

• 08:00 Osobní spotřeba (q-q) (2Q): očekávání 
trhu: -9,8 %, předchozí hodnota: -3,2 % 

• 08:00 Vládní výdaje (q-q) (2Q): očekávání trhu: 
1,5 %, předchozí hodnota: 0,2 % 

• 08:00 Kapitálové investice (q-q) (2Q): 
očekávání trhu: -12,2 %, předchozí hodnota: -

0,2 % 

• 10:00 Index IFO podnikatelského klimatu 
(srpen): očekávání trhu: 92,1, předchozí 
hodnota: 90,5 

• 10:00 Index IFO očekávání (srpen): očekávání 
trhu: 98,0, předchozí hodnota: 97,0 

• 10:00 Index IFO hodnocení současných 
podmínek (srpen): očekávání trhu: 86,2, 

předchozí hodnota: 84,5 
USA: 

• 15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (červen): 
očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 

% 

• 16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference 
Board  (srpen): očekávání trhu: 93,0, předchozí 
hodnota: 92,6 

• 16:00 Prodeje nových domů (červenec): 
očekávání trhu: 790 tis., předchozí hodnota: 

776 tis. 

• 16:00 Prodeje nových domů (m-m) (červenec): 
očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 
13,8 % 

• 16:00 Index výrobní aktivity richmondského 
Fedu (srpen): očekávání trhu: 10, předchozí 

hodnota: 10 

 

Akciový výhled 
 
Evropské indexy začnou úterní obchodování po 
úspěšném vstupu do nového týdne opět růstem. Dle 
futures by mohl otvírat se zisky kolem +0,5%. Wall 
Street zakončila v pondělí na nových rekordech, index 
SP500 zavíral výše +1% na 3431 bodech. Aktuální 
zámořské futures přidávají další +0,4%. Růst se dá 
vysvětlovat různými zprávami a důvody. Včera byla 
údajným impulsem „přelomová“ zpráva D.Trumpa v 
léčbě koronaviru, která se nakonec ukázala jako ne 
úplně přelomová (krevní plazma), kterou navíc 
americká FDA zatím neschválila. Dnes se cituje pokrok 
v jednáních mezi USA a Čínou, které byly minulý týden 
zrušeny… Lze na tyto zprávy tedy rovněž hledět spíše 
skepticky. Pražská burza uzavírala v pondělí výše 
+0,4% na 1746 bodech. Po slabší první polovině dne 
rostla Erste (+1,4%), dařilo se také pojišťovně VIG 
(+1,2%). Dnes bychom se mohli dočkat dalšího růstu, 
především v bankovním sektoru. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Globální akciové trhy zahájily týden se silnými 
přírůstky. Přestože situace v počtu nově nakažených 
koronavirem není dobrá, převládl optimismus ohledně 
urychlení získání vakcíny. Taktéž pražská burza zahájila 
nový týden růstově, nicméně zisk nebyl nijak závratný 
a to měřeno indexem PX +0,36% na hodnotu 899 
bodů. Dařilo se především rakouským emisím, když 
Erste Bank přidala 1,42% na 527 Kč a pojišťovna Vig 
posílila o 1,23% na 533 Kč. Tuzemské banky zakončily 
bez výraznějších změn, Moneta Money Bank stoupla o 
nepatrných 0,19% s oceněním nad 54 Kč a Komerční 
banka stagnovala na 528 Kč. Avast potom přidal 
0,34% na 162 Kč. Naopak Čez ubral -0,43% na 462 Kč 
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Německo

Index DAX uzavřel o 2,36 % výše na 13066,54 b. Německým 
a obecně evropským akciím se vstup do nového týdne vydařil. 
Agentura Bloomberg za rostoucími trhy vidí velde uvolňující se 
tenze mezi Spojenými státy a Čínou také spekulace, že 
prezident Trump bude usilovat o rychlé schválení vakcíny na 
COVID-19. Na německém parketu se nejvíce dařilo výrobci 
leteckých motorů MTU Aero Engines (MTX; +5,2 %) a 
Deutsche Bank (DBK; +4,4 %). Ve ztrátě pouze Delivery Hero 

(DHER; 0,7 %), jejíž akcie dnes v DAXu nahradily Wirecard. 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Americké akciové indexy dnes opět významně pošilhávají po posunutí rekordů z minulého týdne. Dnes za to 
nepřekvapivě může jistý posun ve výrobě vakcíny proti COVID. Americký úřad FDA povolil využití plasmy lidí s 
prodělaným koronavirem pro léčebné účely, v Británii se rýsuje velmi nadějně testování vakcíny a ředitel WHO se 
nechal slyšet, že 172 států se nějakým způsobem podílí na vývoji vakcín a že některé jsou již nadějné. Prakticky 
jakákoliv pozitivní zmínka o koronaviru a možné nenástupu dalších omezení se počítá jako silný býčí impuls. V 
návaznosti na optimismus oslabuje zlato, oslabuje dolar. Posiluje ropa a plyn, ale to ne kvůli koronaviru, ale kvůli 
tropické bouři, která se žene Golfským zálivem a pustoší těžební zařízení. 
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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). 


