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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 11026 -2,15    

DJIA 27588 -1,66    

S&P 500 3325,25 -1,90    

DAX 13068,5 -1,26    

Euro Stoxx 50 3288 -1,38    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23319,37 -0,67 1,92 3,96 6,76 

Shanghai Composite 3274,44 -0,29 0,90 12,01 8,35 

Hang Seng 24280,78 -1,80 1,05 1,57 -8,84 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 11050,47 -1,25 -0,82 11,67 35,53 

S&P 500 3385,49 -0,46 -0,40 8,34 12,93 

Dow Jones Ind. Avg. 28032,38 0,13 0,33 6,63 3,53 

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

EUR/USD 1,1769 -0,38 -0,36 5,07 6,72 

EUR/CZK 26,754 0,15 1,06 -4,47 -3,05 

USD/CZK 22,729 0,65 0,61 0,33 3,43 

USD/JPY 104,81 -0,12 -1,25 -2,02 -3,36 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1941,5 -1,04 -0,74 12,49 28,65 

Ropa 39,76 -1,61 5,52 1,77 -31,53 

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

Očekávané události 
 

Eurozóna: 
• 11:00 Stavební výroba (y-y) (červenec): 

očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -
5,9   % 

• 11:00 CPI (y-y) (srpen - konečný): 
očekávání trhu: -0,2   %, předchozí 
hodnota: -0,2   % 

USA: 
• 14:30 Počet nově vydaných stavebních 

povolení (srpen): očekávání trhu: 1517 
tis., předchozí hodnota: 1495 tis. 

• 14:30 Započatá výstavba (srpen): 
očekávání trhu: 1483 tis., předchozí 
hodnota: 1496 tis. 
 

Akciový výhled 
 

Evropské futures naznačují ve čtvrtek ráno 
záporné otevření přes -1%. Půjde o reakci na 
propad zámořských futures (aktuálně -1,9%). 
Již včera Wall Street neudržela zisky, které 
následovaly bezprostředně po tiskové 
konferenci FEDu (denní max. u indexu SP500 
3430 bodů) a nakonec indexy v USA končily v 
záporu -0,5% u zmíněného indexu. FED sice 
včera nezklamal, přislíbil sazby poblíž nuly po 
další 3 roky, ale možná byly jeho výroky pro 
některé investory příliš neurčité. Každopádně 
nyní posiluje USD, klesá zlato i akcie. Lépe si 
v zámoří vedl finanční sektor, který dokázal ve 
středu růst (+1%). Bankám by mohla 
vyhovovat strmější výnosová křivka. V Evropě 
i v Praze nás proto bude zajímat výkon 
bankovního sektoru. Akcie KB ve středu 

uzavíraly na 510 Kč a dnes možná budou 
muset bojovat o metu 500 Kč. V červených 
číslech se dá čekat Erste i Moneta, ale ve 
druhé části dne by se mohli ukázat kupci. 
Celkově budeme sledovat výkon indexu PXTR, 
zdali se dokáže udržet v dohledu úrovně 1730 
bodů, v takovém případě by se jeho stav z 
technického pohledu příliš nezhoršil. Včera 
uzavíral na 1736 bodech (-0,5%). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza ve středu uzavírala se ztrátou -0,5% na 
1736 bodech indexu PXTR. Aktivita nebyla výrazná, 
spíše se vyčkávalo a mírně prodávalo. Prodejní pokyny 
nadále převažovaly na bankovních titulech. Akcie 
Komerční banky při nejvyšším objemu dne 85 mil. Kč 
umazaly -1% a uzavíraly na 510 Kč. Jde o nejnižší kurz 
od začátku srpna. Akcie Erste se alespoň udržely nad 
540 Kč (-0,7%). Moneta ztratila jen nepatrně (-0,2%) 
a obchodovala se poblíž 53,50 Kč. V záporném teritoriu 
byl ke spatření také Avast (-1,3%). Akcie ČEZu naopak 
překonaly výkonnost indexu a lehce posílily na 450 Kč 
(+0,2%). Ještě lépe dnes dopadla společnost Kofola, 
jejíž akcie reagovaly pozitivně na výsledky za uplynulý 
kvartál a posílily na 229 Kč (+4%). 880
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Německo

Index DAX uzavírá se ziskem 0,12 % na 13234,07 b. 
Německé akcie dnes obchodovaly bez výraznějších 
změny, index DAX se držel nedaleko nuly. Největí zisky 
si připsal zdravotnický Fresenius (FRE; +2,6 %), 
výrobce leteckých motorů MTU (MTX; +1,9 %) a 
Deutsche Bank (DBK; +1,9 %). Ve výraznějším závěru 
pouze Delivery Hero (DHER; -1,8 %) a Deutsche Börse 
(DB1; -1,7 %). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Ve středeční seanci americké indexy otevřely v zeleném a index Dow Jones si  připsal 0,13% a širší index S&P 500 
na závěr seance zkorigoval o 0,46%. Investoři  však byli  opatrní a netrpělivě čekali na výsledek dvoudenního 
zasedání měnového výboru centrální banky, které skončí dnes ve středu. Podle analytiků se všeobecně 
předpokládá, že  FED ponechá úrokové sazby beze změn a ve svém komentáři by mohla centrální banka naznačit 
budoucí vývoj měnové politiky v USA. Dnes byly v USA reportovány celkové tržby amerického maloobchodu, které v 
srpnu vzrostly o 0,6% a byly podpořeny především růstem cen PHM. Jádrové maloobchodní tržby, které v sobě 
nenesou vliv volatilních prodejů automobilů, PHM, stavebních materiálů a potravinových služeb klesly o 0,1% oproti 
červencovému růstu o 0,9% a trhem očekávanému růstu 0,5%. Podle analytiků pokles jádrové složky maloobchodu 
naznačuje srpnové zpomalení spotřebitelských výdajů, jež se může projevit negativně na celkovém vývoji HDP. 
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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). 


