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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 11396,25 0,01    

DJIA 27512 0,11    

S&P 500 3350,5 0,13    

DAX 12845 -0,03    

Euro Stoxx 50 3214 -0,12    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23406,49 0,74 -0,98 0,48 8,62 

Shanghai Composite 3255,92 0,65 -4,44 9,89 7,07 

Hang Seng 24473,78 0,66 -2,78 -2,94 -8,88 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 11117,53 1,87 -9,43 8,97 35,07 

S&P 500 3351,60 1,61 -6,75 4,67 12,08 

Dow Jones Ind. Avg. 27584,06 1,51 -5,38 2,02 2,32 

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

EUR/USD 1,167 0,05 -0,30 3,92 7,09 

EUR/CZK 27,232 0,07 1,56 -1,60 -1,43 

USD/CZK 23,329 0,09 1,26 2,17 5,62 

USD/JPY 105,62 0,12 0,67 -2,14 -2,27 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1880,3 0,14 -1,00 4,43 27,98 

Ropa 40,57 -0,73 1,93 3,13 -24,84 

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

Očekávané události 
 

Eurozóna 
• 11:00 Ekonomická důvěra (září): očekávání 

trhu: 89,0, předchozí hodnota: 87,7 

• 11:00 Důvěra v průmyslu (září): očekávání 
trhu: -10,0, předchozí hodnota: -12,7 

• 11:00 Důvěra ve službách (září): očekávání 
trhu: -16,8, předchozí hodnota: -17,2 

• 11:00 Spotřebitelská důvěra (září - konečný): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -13,9 

Německo 
• 14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (září 

- předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, 
předchozí hodnota: -0,2 % 

• 14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (září - 
předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí 

hodnota: -0,1 % 

• 14:00 CPI (m-m) (září - předběžný): očekávání 
trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 % 

• 14:00 CPI (y-y) (září - předběžný): očekávání 
trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 % 

USA: 
• 14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen - 

předběžný): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: -0,3 % 

• 16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference 
Board  (září): očekávání trhu: 90,0, předchozí 
hodnota: 84,8 

Akciový výhled 
 
Evropské akcie budou v úterý ráno otvírat bez 
větších změn, dle indikací futures. Budou tak 
konsolidovat po včerejším výrazném růstu (např. 
DAX +3,2%). V pondělí se dařilo i akciím na Wall 
Street, index SP500 uzavřel výše +1,6% na 3352 
bodech. Zřejmě v „předtuše“ nového návrhu balíku 
pomoci ze strany demokratů (redukovaný návrh 2,2 
bln. USD), který by se měl nyní projednávat. Dnes v 
noci bude také sledovaná první debata 2 kandidátů 
na prezidenta. Mezi nejvíce rostoucí sektory v 
Evropě včera patřily banky (+5,6%). V Praze, která 
se po prodlouženém víkendu připojí k obchodování, 
tedy budeme sledovat, jak si povedou domácí 
banky. Očekávali bychom obchodování v kladných 
číslech. Akcie Erste, které v pátek ve Vídni propadly 
pod 480 Kč, v pondělí uzavíraly na 494 Kč. Index 
PXTR uzavřel minulý týden na hodnotě 1685 bodů a 
mohl by se tak přiblížit úrovni 1700 bodů. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Zatímco v Česku si dopřávají burzy pauzy díky státnímu 
svátku, v Německu se jede naplno, futures indikují 
pozitivní open, futures na indexy v USA rovněž ukazují 
růst přes 1,5%. 
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Německo

Německým akciím se dnes dařilo a obchodovaly se v 
pozitivním sentimentu. Na začátek týdne si tak index připsal 
3,22 %. Nejvíce posilovaty akcie společnosti Siemens (SIE 
+9,34 %), Deutsche Bank (DBK +7,35 %) a BASF (BAS +4,62 
%). Naopak nejslabší byly akcie společností RWE (RWE -0,03 
%), Deutsche Wohnen (DWNI +0,05 %) a Delivery Hero 
(DHER +0,52 %). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Americké akcie navazují na pozitivní sentiment ve světě poté, co z Číny přišly silnější ekonomická data. Po pár 
týdnech výprodejů se tak na kapitálový trh, alespoň pro dnešek vrací výrazně pozitivní nálada. I když se většina 
firem naučila efektivně fungovat v době s koronavirem, tak obavy z výraznější 2. vlny koronaviru jsou stále ve 
„vzduchu“. Investoři by i nadále uvítaly další stimuly ze strany FEDu, které zatím nepřicházejí. Navíc tím jak se blíží 
volba nového prezidenta v USA, tak můžeme i nadále očekávat zvýšenou volatilitu. V úterý proběhne ostře 
sledovaná 1. předvolební debata mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho demokratickým 
protivníkem Joem Biden. 
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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). 


