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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 11559 0,17    

DJIA 28375 0,23    

S&P 500 3446,75 0,27    

DAX 13032 -0,07    

Euro Stoxx 50 3250 -0,06    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23619,69 -0,12 1,99 5,39 9,54 

Shanghai Composite 3270,23 1,62 -1,88 7,82 10,77 

Hang Seng 24095,33 -0,41 3,94 -7,41 -6,57 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 11420,98 0,50 0,83 8,85 45,98 

S&P 500 3446,83 0,80 1,95 8,73 19,14 

Dow Jones Ind. Avg. 28425,51 0,43 2,19 9,05 8,64 

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

EUR/USD 1,1771 0,11 0,50 4,20 6,98 

EUR/CZK 27,177 -0,08 -0,22 -2,18 -1,59 

USD/CZK 23,082 -0,15 0,22 1,97 5,26 

USD/JPY 105,94 -0,07 0,56 -0,91 -1,89 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1907,6 0,88 0,20 5,87 27,43 

Ropa 41,39 -0,19 10,69 1,40 -22,83 

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

Očekávané události 
 

USA: 
• 16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) 

(srpen - konečný): očekávání trhu: 
0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 % 

 
Akciový výhled 
 
V závěru tohoto týdne budeme sledovat, zdali 
se akciím na pražské burze resp. indexu PXTR 
podaří zvednout od úrovně 1706 bodů, která 
byla v uplynulých 14 dnech pomyslným 
horním mantinelem. V ČR po výrazném růstu 
počtu nakažených koronavirem začnou platit 
přísnější restrikce, na druhou stranu akcie umí 

tuto skutečnost diskontovat. Navíc na 
zahraničích trzích přetrvává pozitivní 
sentiment. Americký index SP500 ve čtvrtek 
přidal +0,8 % na 3447 bodů. Z technického 
pohledu tak překonal rezistenci cca u 3435 
bodů. A futures dnes proto naznačují další 
růst (+0,4 %). Impulsem pro růst zámořských 
trzích byla informace, že se obnovila jednání o 
„pandemickém“ balíku pomoci. V Asii se po 
týdnu pauzy připojila k obchodování Čína 
(+1,7 %). Evropské trhy by měly otvírat 
mírným posílením kolem +0,2 %. Bankovní 
sektor má za sebou sérii několika růstů v 
řadě. Od nedávných minim sektorový index 
přidal +10 %. Zde bychom mohli vidět pokusy 
o další posílení u individuálních případů, které 
trochu zaostaly. V kladných číslech bychom 
tak dnes čekali Erste. KB se snad definitivně 
usazuje nad 500 Kč, s další rezistencí u 520 
Kč. Akcie ČEZu by mohly zkoušet návrat nad 
440 Kč. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza ve čtvrtek při poklidném vývoji uzavírala 
lehkým růstem. Index PXTR přidal +0,17% na 1706 
bodů. Svoji derniéru na burze měly akcie CETV, jež se 
obchodovaly při nejvyšším objemu dne (100 mil. Kč) 
na 104, 60 Kč. Společnost upustí burzu kvůli akvizici ze 
strany PPF. Druhým nejvíce aktivním titulem byla 
Moneta (88 mil. Kč), jejíž akcie se držely poblíž 55 Kč 
(-0,4 %). Ještě mírně hůře na tom byla Erste, jež 
musela v závěru bojovat o udržení úrovně 500 Kč (-0,8 
%). Stabilním vývojem prošla Komerční banka, která 
stagnovala na 505 Kč. Bez většího pohybu déle zůstává 
ČEZ, jeho akcie uzavíraly na 439 Kč. Po včerejším 
propadu dnes Avast zabral a přidal +1,3 % na 154 Kč. 
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Německo

Index DAX klesal na začátku a na konci obchodování, 
po většinu dne si však držel rostoucí trend a zakončil 
tak růstem o 0,88 %. 

Nejlépe ze všech sektorů dopadl sektor IT, který 
připsal 1,64 %, následovaný sektorem zdravotní péče, 
jenž posílil o 1,62 %. Přiliš se nedařilo spotřebnímu 
sektoru, který oslabil o 0,47 % a lehce v záporu skončil 
také sektor telekomunikačních služeb (-0,10 %). 

Při pohledu na jednotlivé tituly si nejlépe vedl výrobce 
stavebních materiálů HeidelbergCement (+3,8 %). 
Posílily také akcie MTU Aero Engines (+3,5 %) a 
německého chemického giganta BASF, jenž se dočkal 
zvýšení investičního doporučení na „buy“ i cílové ceny 
ze 47 EUR na 64 EUR od banky MainFirst. Nedařilo se 
pak rozvážkové službě Delivery Hero (-3,8 %). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Americké akcie dnes rostly téměř na svá 5týdenní maxima. Mírně pozitivní obchodní sentiment se dostal na 
kapitálové trhy poté, co se opět uvažovalo o dalších stimulačních balíčcích ze strany FEDu. Pozitivně též dnes 
hovořil prezident Trump, který se nechal slyšet, že „koktejl“ protilátek od společnosti Regeneron Pharmaceuticals 
(REGN) byl zásadním „klíčem“ k jeho uzdravení z koronavirové nákazy. Prezident Trump též řekl, že tuto formu 
léčby schválí pro nouzové použití. Česká koruna na páru s eurem dnes opět oslabovala o 0,44 % a dostala se na 
hodnotu 27,2 EURCZK. Neochota zahraničních subjektů investovat do českých aktiv stále přetrvávala. Nejspíš se 
stále obávají ve větším investovat do rozvíjejících trhů.Americký dolar vůči české koruně posílil o výraznějších 0,65 
% na hodnotu 23,12 USDCZK a znovu se přiblížil ke svému 3měsíčnímu maximu.Z individuálních titulů dnes stálo za 
povšimnutí skokového posílení ceny akcií společnosti DTE Energy (DTE; 6,4 %). Akcie DTE posilovaly poté, co 
analytik Jeremy Tonet z JP Morgan Chase (JPM) vylepšil své doporučení pro cenu akcií DTE z „neutrální“ na 
„nadvážit“ a též zrevidoval cílovou cenu pro akcie DTE na 134 USD/akcie z předchozích 127,81 USD/akcie. 
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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). 


