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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 11557 0,07    

DJIA 28341 0,95    

S&P 500 3440,75 0,68    

DAX 13128,5 0,33    

Euro Stoxx 50 3319 0,30    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23274,13 0,80 -0,22 0,99 8,92 

Shanghai Composite 3313,34 0,63 -3,04 12,34 9,77 

Hang Seng 24670,64 0,33 -2,33 -0,73 -7,87 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 11313,13 -1,27 -3,27 17,65 41,82 

S&P 500 3426,96 -0,81 -2,31 10,11 16,65 

Dow Jones Ind. Avg. 28133,31 -0,56 -1,82 7,04 6,75 

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

EUR/USD 1,1814 -0,03 -0,81 4,18 6,95 

EUR/CZK 26,496 0,14 1,83 -4,23 -4,11 

USD/CZK 22,424 0,17 0,98 -0,13 2,51 

USD/JPY 106,25 0,00 0,28 -1,36 -0,91 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1930,2 0,21 -2,05 12,42 28,30 

Ropa 39,21 -2,34 -8,88 -0,18 -32,29 

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

Očekávané události 
 

Německo: 

• 08:00 Obchodní bilance (červenec): očekávání 
trhu: 15,9 mld., předchozí hodnota: 15,6 mld. 

• 08:00 Běžný účet platební bilance (červenec): 
očekávání trhu: 17,3 mld., předchozí hodnota: 
22,4 mld. 

• 08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) 
(červenec): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí 
hodnota: 14,9 % 

• 08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) 
(červenec): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí 
hodnota: 7,0 % 

• 08:00 Náklady na práci (q-q) (sezónně 
očištěno) (2Q): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: 2,4 % 

• 08:00 Náklady na práci (y-y) (očištěno k 
pracovním dnům) (2Q): očekávání trhu: --, 
předchozí hodnota: 4,3 % 

Eurozóna: 

• 11:00 Zaměstnanost (y-y) (2Q - konečný): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,9 % 

• 11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - 
konečný): očekávání trhu: -12,1 %, předchozí 

hodnota: -12,1 % 

• 11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - 
konečný): očekávání trhu: -15,0 %, předchozí 
hodnota: -15,0 % 

USA: 

• 12:00 Optimismus malých firem NFIB (srpen): 
očekávání trhu: 99,0, předchozí hodnota: 98,8 

Akciový výhled 
 
Dnes se po prodlouženém víkendu vrátí k obchodování 
také američtí investoři, zámořské futures přitom naznačují 

růstové otevření +0,7 % proti pátečnímu závěru. Nasdaq 
se nachází přibližně na podobných úrovních jako v pátek. 

Evropské akcie budou po včerejším růstu (např. DAX +2 
%) otvírat se skromnějším pohybem do +0,4%. Asie se 

přes noc obchodovala smíšeně, rostlo Japonsko +0,7 % a 
klesala Čína -0,9 %. Sledovanějším tématem se nyní stane 
jednání kolem brexit, mluví se o termínu 15.října, 

B.Johnson přitom ve vyjednáváních přitvrdil. Evropské 
akcie budou také citlivější na zasedání ECB ve čtvrtek, 

bankovní tituly se včera obchodovaly smíšeně. Pražská 
burza uzavřela včerejší obchodování růstem +0,7 % na 
1764 bodech, rostla tak 3. dnem v řadě. Zásluhu na tom 

měl Avast (+1,8 %), který korigoval předchozí ztráty. 
Lehce v kladných číslech byly banky KB (+0,8 %) a Erste 

(+0,4 %). Zajímavé dění nabídl Pegas (+10,7 %), který 
zřejmě opustí burzu, majoritní akcionář nabídl cenu odkupu 
719,50 Kč. Dnes se domácí trh zřejmě bude obchodovat na 

podobných úrovních jako včera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Západoevropské burzy se v úvodu týdne pohybovaly se 
slušnými zisky, v zámoří se dnes kvůli svátku neobchodovalo. 
Dařilo se taktéž pražské burze, když měřeno indexem PX 
posílila o 0,73% na 909 bodů. Největší přírůstek zaznamenal 
Pegas a to 10,75% na 742 Kč. Stalo se tak po zprávě, že 
majoritní akcionář dosáhl 90% podíl na emisi a zahájil proces 
vyvlastnění minoritních akcionářů s navrhovanou výkupní 
cenou 719,50 Kč za akcii. Předchozí ztráty korigoval Avast a 
posunul se výše o 1,80% nad 163 Kč. Se ziskem zakončil 
taktéž Čez (449 Kč +0,45%). Pojišťovna Vig po zvýšení cílové 
ceny od J.P.Morgan přidala +1,10% na 550 Kč. Erste Bank 
potom si polepšila o 0,40% na 545 Kč, Moneta Money Bank 
stagnovala pod 55 Kč a Komerční banka se zvedla o 0,76% na 
530 Kč. 
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Německo

Na začátek obchodního týdne se německým akciím dařilo a 
vykázaly růst o 1,88 %. Nejvíce se na tomto růstu podílela 
společnost SAP ze sektoru informační technologie. Pozitivní 
vliv mohla mít na akcie zpráva, že fond DNB Global IV navýšil 
svou pozici SAPu (SAP) o 86,713 tis. akcií na úkor Microsoftu 
(MSFT). Dařilo se také sektoru automobilového průmyslu, 
index SXAP, který měří výkonnost tohoto sektoru v Evropě si 
za dnešní den připsal 2,43 %. Nejvýkonnější společnosti z 
tohoto indexu byl automobilový koncern Volkswagen (VOW3), 
který si po optimistickém výhledu výkonného ředitele o 
překonání Tesly připsal 4,74 %. Z evropských automobilek se 
dobrých zpráv dočkal i Daimler (DAI) a Renault (RNL), když 
jim JPMorgan zvýšil cílovou cenu akcií. Daimler dnes uzavřel 

se ziskem 3,73 % a Renault uzamknul zisk 2,9 %. 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Z důvodu Svátku práce se na amerických burzách v pondělí 7. září neobchodovalo. 
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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). 


