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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 0 0,00    

DJIA 0 0,00    

S&P 500 0 0,00    

DAX 0 0,00    

Euro Stoxx 50 0 0,00    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23235,47 0,88 -0,92 -0,25 8,04 

Shanghai Composite 3235,45 -0,59 -4,41 10,10 7,60 

Hang Seng 24485,12 0,07 -2,59 -2,35 -8,29 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 11141,56 2,71 -6,68 11,93 37,76 

S&P 500 3398,96 2,01 -3,62 5,98 14,12 

Dow Jones Ind. Avg. 27940,47 1,60 -2,46 2,45 4,12 

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

EUR/USD 0 0,00 -0,18 4,70 7,44 

EUR/CZK 0 0,00 0,68 -5,26 -4,74 

USD/CZK 0 0,00 0,43 -0,93 2,32 

USD/JPY 0,00 0,00 -0,08 -0,72 -1,60 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 0 0,00 
-

100,00 
-

100,00 
-

100,00 

Ropa 0 0,00 -8,32 4,92 -31,08 

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

Očekávané události 
 

Česká republika: 
 

• 09:00 CPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,0 %, 
předchozí hodnota: 0,4 % 

• 09:00 CPI (y-y) (srpen): očekávání trhu: 3,3 %, 
předchozí hodnota: 3,4 % 

• 09:00 Index exportních cen (y-y) (červenec): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,0 % 

• 09:00 Index importních cen (y-y) (červenec): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,5 % 

Eurozóna: 
 

• 13:45 Zápůjční sazba ECB (10. září): očekávání 
trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 % 

• 13:45 Depozitní sazba ECB (10. září): očekávání 
trhu: -0,500 %, předchozí hodnota: -0,500 % 

USA: 
• 14:30 Index výrobních cen (m-m) (srpen): 

očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,6 % 

• 14:30 Jádrový PPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: 
0,2 %, předchozí hodnota: 0,5 % 

• 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti 
(5. září): očekávání trhu: 850 tis., předchozí 
hodnota: 881 tis. 

• 14:30 Pokračující žádosti o podporu v 
nezaměstnanosti (29. srpna): očekávání trhu: 

12904 tis., předchozí hodnota: 13254 tis. 

• 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (4. září): 
očekávání trhu: 68, předchozí hodnota: 35 

• 17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (4. 
září): očekávání trhu: -3150 tis., předchozí 
hodnota: -9362 tis. 

Akciový výhled 
 
Zámořské indexy včera zakončily v kladném teritoriu, když 
částečně korigovaly třídenní poklesy. Předchozí korekce 

probíhala především v technologickém sektoru a Nasdaq se 
tak po více jak 11% propadu ve středu odrazil od 50 
denního průměru a zakončil se ziskem téměř 3%. Asijské 

trhy dnes uzavřely s umírněnými zisky. Západoevropské 
burzy se po včerejších slušných přírůstcích připravuji na 

open mírně v kladném teritoriu, futures na Dax aktuálně 
+0,23%. Sledovanou události dnes bude především 
zasedání ECB. Očekává se ponechání sazeb na současných 

úrovních, důležitý tedy bude doprovodný komentář, když 
centrální bankéři můžou naznačit další uvolnění měnové 

politiky před koncem roku. Pražská burza včera registrovala 
druhý pokles v řadě, když pod tlakem byly především 
tuzemské banky, pravděpodobně v souvislosti s nárůstem 

počtu nakažených koronavirem v ČR. Naopak rakouské 
finanční emise zaznamenaly zisky, taženy růstem 

bankovního sektoru na západoevropských trzích. Avast 
dnes může registrovat určitý mírný technický pokles, když 

se bude obchodovat první den bez nároku na dividendu 
0,048 USD v přepočtu okolo 1,07 CZK čistého. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza se po většinu seance pohybovala v 
záporném teritoriu, aby nakonec měřeno indexem PX 
oslabila o -0,33% na 900 bodů. Zámořské a 
západoevropské burzy se přitom pohybovaly v kladném 
teritoriu, když korigovaly úterní ztráty. Největší pokles 
registrovala Komerční banka (520 Kč -1,89%) a 
nedařilo se taktéž akciím Moneta Money Bank se 
závěrem pod 54 Kč (-0,93%). V záporném teritoriu 
zakončil taktéž Avast, se ztrátou -1,35% na 161 Kč. 
Naopak dařilo se rakouským finančním emisím, zřejmě 
v souvislosti se zítřejším zasedáním ECB. Pojišťovna 
Vig si polepšila o 2% na 562 Kč a Erste Bank se zvedla 
o 0,63% na 540 Kč. Čez zakončil stagnaci na úrovni 
448 Kč. 890
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Německo

Index DAX vzrostl o 2,07 % na 13237,21 b. Německým a 
evropským akciím se ve středu dařilo, spolu s otevřením trhů 
v USA navyšovaly své zisky. V Evropě se dařilo všem akciím v 
čele s IT sektorem s výjimkou subsektoru cestovního ruchu, v 
Německu výrazněji ztrácel pouze výrobce leteckých motorů 
MTU Aero Engines (MTX; -2,8 %). Největší zisky si připsala 
zajišťovna Munich Re (MUV2; +4,2 %) a Infineon 

Technologies (IFX; +3,9 %). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Ve středeční seanci americké akciové trhy rostly a měly snahu tak částečně korigovat předchozí silnější propady z 
posledních obchodních seancí. Index Dow Jones přidal 2,44% a širší index S&P 500 také zpevnil o 2,7%.  Investoři 
jsou však opatrní, protože se začínají objevovat názory, že současný propad technologií by mohl mít podobnost s 
prasknutím dot.com bubliny, jež se odehrál v roce 2000. naopak jiné hlasy analytiků upozorňují, že všechny faktory 
vedoucí k předchozímu rychlému růstu technologií i nadále přetrvávají a růst bude po krátké technické korekci opět 
pokračovat. Dolar na páru s eurem dnes citelně oslabuje o 0,3= a dostává se k úrovni 1,1813 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). 


