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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 11490 0,22    

DJIA 28086 0,21    

S&P 500 3411,75 0,19    

DAX 13228,5 0,03    

Euro Stoxx 50 3334 -0,03    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23475,53 0,09 0,78 8,94 6,67 

Shanghai Composite 3281,81 -0,42 -0,63 14,04 8,72 

Hang Seng 24725,72 -0,03 0,44 4,02 -9,58 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 11190,32 1,21 3,16 15,06 36,86 

S&P 500 3401,20 0,52 2,08 10,91 13,09 

Dow Jones Ind. Avg. 27995,60 0,01 1,80 8,67 2,85 

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

EUR/USD 1,1848 0,03 0,40 5,39 7,03 

EUR/CZK 26,753 0,00 0,68 -4,43 -3,51 

USD/CZK 22,572 -0,04 1,06 0,68 3,31 

USD/JPY 105,39 -0,04 -0,74 -1,51 -2,53 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1961,5 0,18 0,76 13,36 30,17 

Ropa 39,36 2,10 2,47 3,01 -33,40 

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

Očekávané události 
 
Česká republika: 

• 09:00 Index výrobních cen (m-m) (srpen): očekávání 
trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 % 

• 09:00 Index výrobních cen (y-y) (srpen): očekávání 
trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 % 

Eurozóna: 

• 11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (červenec): 
očekávání trhu: 19,3 mld., předchozí hodnota: 17,1 
mld. 

• 11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) 
(červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 21,2 

mld. 
USA: 

• 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (11. září): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,9 % 

• 14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (srpen): 
očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,2 % 

• 16:00 Podnikové zásoby (červenec): očekávání trhu: 
0,1 %, předchozí hodnota: -1,1 % 

• 16:00 Index realitního trhu NAHB (září): očekávání 
trhu: 78, předchozí hodnota: 78 

• 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (11. září): 
očekávání trhu: 2148 tis., předchozí hodnota: 2033 tis. 

• 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA 
(11. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1838 
tis. 

• 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (11. září): 
očekávání trhu: -200 tis., předchozí hodnota: -2954 tis. 

• 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (11. září): 
očekávání trhu: 0 tis., předchozí hodnota: -1675 tis. 

 
Akciový výhled 
 
Evropské akcie budou ve středu opět otvírat bez 
větších změn. Wall Street se přitom včera podařilo 
růst potřetí v řadě, index SP500 přidal +0,5%. 
Investoři svoje nákupy soustředili výhradně na 
technologické akcie, naopak finanční sektor (-1%) v 
USA oslabil při velkých objemech. Asie se přes noc 
obchodovala smíšeně, v záporu byla Čína (-0,3%). 
Očekávanou událostí dnes bude tisková konference 
FEDu. Z technického pohledu nyní dalšímu růstu na 
indexu SP500 brání „už jen“ zóna 3400-3425 bodů. 
Pražská burza včera uzavírala na červené nule, 
index PXTR končil na 1746 bodech. Jako jinde jsou 
„brzdou“ banky, KB poklesla na 515 Kč (-1,15%), 
Erste zůstala pod 550 Kč (-0,3%). Aktuální ceny by 
mohly začít více lákat kupce na Komerční bance. S 
případným poklesem i na Monetě. Po zavření trhu 
včera reportovala dobrá čísla Kofola, společnost 
navíc oznámila výplatu dividendy (přes vyšší 
zadlužení). Dá se tedy očekávat pozitivní reakce 
trhu. ČEZ oznámil začátek divestice aktiv v Polsku. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza se po většinu seance pohybovala v 
kladném teritoriu nad metou 900 bodů, nicméně v 
závěrečné fázi obchodního dne se dostala pod tlak a 
nakonec měřeno indexem PX oslabila o nepatrných -
0,04% na hodnotu 898. Nedařilo se především 
Komerční bance, která ubrala -1,15% na 515 Kč. Erste 
Bank potom ztratila -0,26% na 546 Kč, pojišťovna Vig 
klesla o -0,18% na 563 Kč a Čez zakončil níže o -
0,11% na 449 Kč. Stock Spirits si pohoršil o -1,08% na 
64 Kč. Naopak s nejvyšším přírůstkem zakončil Pegas 
(764 Kč +1,60%). Akcie O2 zakončily výše o 0,93% na 
218 Kč a Avast stoupl o 0,64% na 158 Kč. Moneta 
Money Bank zakončila mírně silnější nad 53 Kč 
(+0,19%) při nejvyšším denním objemu 93 mil. Kč. 890
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Německo

Index DAX na počátku obchodního dne klesal, poté však 
ztráty umazal a zakončil o 0,22 % silnější než uzavřel v 
pondělí. Nejvíce dnes index DAX táhl sektor zdravotní péče, 
který si připsal 1,68 %. Úspěšný byl také sektor spotřebního 
zboží s nárůstem 0,85 %. Nejhůře si počínal sektor IT, který 
odepsal 0,42 %. Z jednotlivých titulů indexu DAX se dnes 
nejvíce dařilo akciím farmaceutické společnosti Bayer 
(+3,1%). Následuje HeidelbergCement, který se dočkal 
zvýšení cílové ceny na 65 EUR od analytika MainFirst Bank, s 
1,7% nárůstem. Největší pokles z indexu DAX zaznamenala 
Deutsche Bank (-2,2 %), jejíhož obchodníka Gajerna 
Kailavasana si najala banka Credit Suisse. Leasingová firma 
Grenke dnes odepsala 18,8 % poté, co ji investigativní firma 

Viceroy obvinila ze špinavých praktik. 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Americké akciové indexy navázaly na včerejší růst a dále tak umazaly ztráty z minulého týdne, ve kterém 
technologický Nasdaq vykázal nejhorší bilanci od turbulentního března. Nejlépe si dnes vedly právě technologie, 
když Nasdaq posílil o 1,21%, širší index S&P500 pak zpevnil o 0,52%. Přesto indexy o větší část zisků během 
seance přišly, když index S&P500 “koketoval” s metou 3420 bodů a nakonec uzavřel jen těsně nad hladinou 3400b. 
O více než 1% uzavřely silnější komunikační služby a reality, naopak propadly banky (v souhrnu -1,4%), navazující 
na nelichotivý vývoj odvětví v Evropě, které jako jediné v rámci širokého indexu Stoxx Europe 600 oslabilo. Klid byl 
dnes u bezpečných přístavů, když lehce ztratily dluhopisy, a to především u delších splatností, drahé kovy se 
obchodovaly téměř beze změn. Živěji bylo u energií při návratu k růstu ceny ropy (+2,9%) i zemního plynu 
(+2,3%). Mezi individuálními korporátními pohyby S&P500 společností zmiňme 11% propad akcií poskytovatele 
výletních plaveb Carnival (CCL) v návaznosti na oznámený úpis akcií v objemu až 1 mld. USD ve snaze dále posílit 
likviditu společnosti bez pokračujícího zvyšování zadlužení. Na straně růstů se dařilo realitnímu investičnímu fondu 
Kimco Realty (KIM +4,9%) navazující na včerejší 6% růst po upgradu na „overweight“ a zvýšeném cíli na 14,5 USD 
od Morgan Stanley. Podobně si vedl též konkurent SL Green Realty (SLG +4,9%). 
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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). 


