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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 13615,25 0,13    

DJIA 34461 0,06    

S&P 500 4197,25 0,07    

DAX 15294 0,80    

Euro Stoxx 50 3998 0,73    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 29357,82 0,09 1,07 1,92 49,50 

Shanghai Composite 3418,07 -0,67 0,00 -1,57 19,57 

Hang Seng 28649,35 0,04 -2,27 -2,22 18,64 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 13632,84 0,37 -3,19 -1,61 53,97 

S&P 500 4201,62 0,82 -0,23 8,10 47,51 

Dow Jones Ind. Avg. 34548,53 0,93 1,43 10,92 45,99 

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

EUR/USD 1,2056 -0,07 0,32 0,12 11,30 

EUR/CZK 25,719 0,08 -0,86 -0,29 -15,14 

USD/CZK 21,319 0,02 -0,51 -0,17 -5,52 

USD/JPY 109,13 0,05 -0,13 3,58 2,69 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1819,1 0,19 2,91 0,40 5,41 

Ropa 65 0,51 2,39 14,64 161,78 

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

Očekávané události 
 

Česká republika: 
• 09:00 Stavební výroba (y-y) (březen): očekávání 

trhu: --, předchozí hodnota: -11,0 % 

• 09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (březen): 
očekávání trhu: 18,0 mld., předchozí hodnota: 22,5 
mld. 

• 10:00 Devizové rezervy (duben): očekávání trhu: --
, předchozí hodnota: $162,8 mld. 

Německo: 
• 08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet 

pracovních dní) (březen): očekávání trhu: 5,7 %, 
předchozí hodnota: -6,4 % 

• 08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen): 
očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,9 % 

• 08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen): 
očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 3,6 % 

USA: 
• 14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství 

(duben): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí 
hodnota: 916 tis. 

• 14:30 Změna pracovních míst v soukromém 
sektoru (duben): očekávání trhu: 938 tis., 

předchozí hodnota: 780 tis. 

• 14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru 
(duben): očekávání trhu: 57 tis., předchozí 
hodnota: 53 tis. 

• 14:30 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání 
trhu: 5,8 %, předchozí hodnota: 6,0 % 

• 14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (duben): 
očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,1 % 

• 14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (duben): 
očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: 4,2 % 

Akciový výhled 
 
Zámořské indexy se včera vymanily z úvodních ztrát a 
nakonec zakončily v kladném teritoriu. Pomohly lepší 
korporátní výsledky a data, která potvrdila postupné 

zlepšování trhu práce. Index DJIA tak uzavřel na nových 
historických maximech, S&P 500 potom v blízkosti 

rekordních maxim a Nasdaq přerušil klesající sérii z tohoto 
týdne. Pro dnešní vývoj potom budou sledované data z 
amerického trhu práce. Futures na západoevropské indexy 

reagují na včerejší obrat v USA a vykazují zisky, futures na 
Dax aktuálně ukazuje přírůstek 0,63%. Pražská burza včera 

neudržela denní zisky a nakonec uzavřela se ztrátou -
0,49%. Se zlepšeným sentimentem na zahraničních trzích 
by si však měla dnes polepšit. Avast by mohl přerušit 

klesající šnůru z tohoto týdne, když technologické tituly na 
globálních akciových trzích korigují předchozí ztráty. Erste 

Bank obdržela další zvýšenou cenu, tentokrát od analytiků 
Goldman Sachs v přepočtu na 909 Kč. Moneta Money Bank 

se bude obchodovat na zprávách o podepsané fúzi s Air 
Bank a Home Creditem, prozatím tento bankovní titul 
zaznamenal pět ztrátových seancích v řadě. Komerční 

banka naopak může těžit ze včerejších lepších výsledků. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Přestože se pražská burza po většinu seance pohybovala v 
kladném teritoriu, s negativním openem v zámoří začala 
klesat a nakonec měřeno indexem PX ubrala -0,49% na 1 
096 bodů. Klesající sérii prodloužily Moneta Money Bank se 
závěrečným oceněním u 75 Kč (-2,09%) a Avast, který 
odevzdal -1,14% na 138 Kč. Nedařilo se taktéž akciím Čez, 
když padly pod metu 600 Kč a uzavřely slabší o -1% na 
596 Kč. Z menších emisí ubral Stock Spirits -1,11% k 80 
Kč. Naopak dařilo se Erste Bank (790 Kč +0,28%) po další 
zvýšené cílové ceně tentokrát od J.P.Morgan v přepočtu 
okolo 864 Kč. V průběhu seance se rakouská emise dostala 
až nad úroveň 800 Kč. Komerční banka těžila z dnešních 
výsledků, které na všech úrovních překonaly očekávání 
trhu. Během dne posilovala až o 2% nicméně zhoršený 
odpolední sentiment stáhl přírůstek banky na 0,45% s 
kurzem 663 Kč. Pojišťovna Vig potom přidala 0,86% na 
588 Kč. 
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Německo

Německý index DAX dnes v dopolední fázi obchodování 
posiloval, poté se začal postupně navracet na hodnoty poblíž 
včerejší uzavírací ceny, kolem které v průběhu dne osciloval. 
Nakonec zakončuje v lehkém zisku 0,17 %. Podobný scénář 
se týkal i celoevropského indexu STOXX Europe 600. Ten se 
však před polednem dostal do záporných čísel, ze kterých se 
již po zbytek dne nedokázal dostat a zakončuje tak slabší o 
0,12 %.  

Nejvíce se dnes v Evropě dařilo sektoru spotřebního zboží 
(+0,9 %), polepšil si také sektor materiálů (+0,5 %). V 
červených číslech se dnes obchodovaly technologické akcie 
(sektor -1,31 %), necelé půl procento ztratily sektory zbytné 
spotřeby, zdravotní péče a energie. 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Zámořské akcie rychle vymazaly ztráty, které utrpěly v úvodu obchodní seance a s povzbudivými čísly z trhu práce 
v zádech zamířily vzhůru. Nákupní apetit gradoval v poslední hodině obchodování, kdy investoři vytáhly index DJIA 
na nové historické maximum (+0,93%, 34 548,53 bodu). Index SP500 posílil o 0,82%, zatímco kompozitní NASDAQ 
si připsal 0,37%. Dařilo se zejména sektorům nezbytné spotřeby (+1,3%), komunikačním službám (+1,1%) a 
finančním společnostem (+1,4%). Za výkonem trhu naopak zaostala zdravotní péče (+0,1%), sektor zbytné 
spotřeby (+0,3%) a díky klesající ropě energetické firmy (+0,5%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedla Iron 
Mountain (IRM +7,5%), která potěšila investory výsledky za uplynulé čtvrtletí. Zklamání naopak přinesla kvartální 
čísla internetového tržiště Etsy (ETSY -15%). Na komoditních trzích převládala zelená barva. Díky očekávaným 
inflačním tlakům rostly vzácné kovy (stříbro +3,1, zlato +1,8%), posílila také pšenice (+1,5%), kukuřice (+1,6%), 
sója (+1,8%) nebo měď (+1,8%). Včerejší zisky korigovala ropa (-1,1%), mírně ztrácel také zemní plyn (-0,2%). 
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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). 


