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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 11665 -1,15    

DJIA 28265 -0,30    

S&P 500 3445,25 -0,47    

DAX 13031,5 -0,03    

Euro Stoxx 50 3295 0,06    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23205,43 -1,11 1,11 3,77 13,77 

Shanghai Composite 3347,03 -1,12 1,04 15,79 15,52 

Hang Seng 24627,34 -1,52 -1,08 2,80 -2,04 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 11458,10 -4,96 -1,44 18,33 45,52 

S&P 500 3455,06 -3,51 -0,85 10,64 18,88 

Dow Jones Ind. Avg. 28292,73 -2,78 -0,70 7,70 8,33 

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

EUR/USD 1,184 -0,08 -0,53 4,93 7,31 

EUR/CZK 26,401 0,07 1,72 -5,25 -4,68 

USD/CZK 22,297 0,23 1,17 -0,72 2,25 

USD/JPY 106,16 -0,01 0,78 -3,12 -0,71 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1933,5 0,17 -1,69 15,19 27,29 

Ropa 41,36 -0,86 -4,39 3,99 -26,30 

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

Očekávané události 
 

Česká republika: 
• 09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (červenec): 

očekávání trhu: -2,6  %, předchozí hodnota: -
3,7  % 

• 09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) 
(červenec): očekávání trhu: 0,0  %, předchozí 

hodnota: 0,0  % 

Německo: 
• 08:00 Podnikové objednávky (m-m) (červenec): 

očekávání trhu: 5,0  %, předchozí hodnota: 

27,9  % 

• 08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o 
počet pracovních dní) (červenec): očekávání 
trhu: -6,0  %, předchozí hodnota: -11,3  % 

USA: 
• 14:30 Změna pracovních míst mimo 

zemědělství (srpen): očekávání trhu: 1350 tis., 
předchozí hodnota: 1763 tis. 

• 14:30 Změna pracovních míst v soukromém 
sektoru (srpen): očekávání trhu: 1284 tis., 

předchozí hodnota: 1462 tis. 

• 14:30 Změna pracovních míst ve výrobním 
sektoru (srpen): očekávání trhu: 60 tis., 
předchozí hodnota: 26 tis. 

• 14:30 Míra nezaměstnanosti (srpen): očekávání 
trhu: 9,8 %, předchozí hodnota: 10,2  % 

• 14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (srpen): 
očekávání trhu: 0,0  %, předchozí hodnota: 0,2  
% 

• 14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (srpen): 
očekávání trhu: 4,4  %, předchozí hodnota: 4,8  

% 

Akciový výhled 
 
Když se ještě vrátíme ke čtvrtečnímu obchodování, nelze 
nezmínit propad převážně technologického indexu Nasdaq 

na Wall Street -5%. Což byl nejhorší výkon od březnového 
krachu. Širší index SP500 zakončil dole -3,5%. Jako důvody 

lze zmínit vybírání zisků na většinou nezdravě 
překoupených a drahých titulech. Asie si přes noc vedle 

lépe, sledovali jsme umírněné poklesy v Japonsku (-0,9%) 
či Číně (-1,2%). Klidněji by dle indikací futures měly otvírat 
také evropské indexy (nedaleko nuly), které registrovaly 

určité ztráty již včera (např. DAX -1,4%). Dopady propadu 
v zámoří na Evropu a také na pražskou burzu mohou být 

tlumenější z důvodu rotace peněz z rostoucích sektorů do 
tzv. hodnotových titulů. Index PXTR uzavíral ve čtvrtek v 
Praze stagnací na 1749 bodech, po přechozích 3 poklesech. 

Negativní sentiment z technologického sektoru by mohl mít 
vliv především na akcie Avast. Na bankovních akciích 

bychom čekali klidnější vývoj. Odpoledne budou v zámoří 

sledovaná dat z trhu práce. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza neudržela slušné denní přírůstky, 
měřeno indexem PX až 1% a nakonec zakončila s 
nepatrným ziskem 0,03% u včerejší hodnoty 901. V 
kladném teritoriu zakončily finanční tituly, nicméně pod 
denními maximy. Erste Bank nakonec přidala 0,57% na 
533 Kč, Moneta Money Bank si polepšila o 0,18% s 
oceněním nad 55 Kč a Komerční banka stoupla o 
0,19% na 522 Kč. Pojišťovna Vig potom posílila o 
1,02% na 543 Kč. Z menších emisí se zvedlo Cme o 
0,73% k 97 Kč. Naopak korekce v technologickém 
sektoru ve světě stáhla Avast níže o -0,79% pod 163 
Kč. Čez ubral mírných -0,22% na 450 
Kč.
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Německo

Nejlepší vyýkonnost z indexu DAX zaznamenaly akcie 
chemické společnosti Covestro s přírůstkem 2,2 %. Z 
automobilového průmyslu se dařilo také Volkswagenu 
(+1,7 %) a výrobci pneumatik Continental (+1,4 %). 
Mezi nejslabší akcie dne se zařadila rozvážková firma 
Delivery Hero (-7,9 %). Poklesy zaznamenaly také 
společnosti Infineon Technologies (-4,8 %), 
HeidelbergCement (-4, %) či tvůrce trhu Deutsche 
Boerse (-4,3 %). Při pohledu na sektory dnes největší 
ztrátu utrpěl IT sektor s propadem o 3,37 %. Sektor 
spotřebního zboží byl jediným růstovým (+0,22 

%).
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USA 

Americké indexy se dnes pohybovaly v negativním módu a širší index S&P 500 tak dnes oslabil o 3,52% a index 
Dow Jones se pohyboval také slabší o 2,78%. Tuto náladu kolem sebe šíří paradoxně lepší než očekávané údaje o 
počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti za uplynulý týden. Podle analytiků toto zlepšení trhy nerady 
vidí, poněvadž to v důsledku snižuje tlak na případnou další vlnu fiskálních či měnových stimulačních opatření, když 
vidina těchto opatření podporovala v posledních dnech tuto růstovou sérii. Dolar na páru s eurem opět posiluje o 
0,05% a dostává se k úrovni 1,1855 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). 


