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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 13675,5 -0,25    

DJIA 34779 0,27    

S&P 500 4228,5 0,08    

DAX 15407 0,18    

Euro Stoxx 50 4023 0,32    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 29518,34 0,55 0,80 2,01 49,22 

Shanghai Composite 3416,41 -0,07 -0,69 -2,22 19,06 

Hang Seng 28526,34 -0,29 -0,40 -2,31 19,31 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 13752,24 0,88 -1,51 -0,75 53,15 

S&P 500 4232,60 0,74 1,23 8,90 46,90 

Dow Jones Ind. Avg. 34777,76 0,66 2,67 11,65 45,66 

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

EUR/USD 1,2159 -0,03 0,81 0,92 12,52 

EUR/CZK 25,619 0,02 -1,44 -1,07 -17,22 

USD/CZK 21,065 0,04 -0,64 -0,20 -6,82 

USD/JPY 108,95 0,32 -0,10 3,54 1,20 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1835,3 0,22 2,43 0,13 8,09 

Ropa 65,35 0,72 1,46 13,00 160,57 

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

Očekávané události 
 

Eurozóna: 
• 10:30 Index investorské důvěry Sentix 

(květen): očekávání trhu: 15,0, předchozí 
hodnota: 13,1 
 

Akciový výhled 
 
Evropské akcie se probudí do nového týdne dle 
indikací futures růstově kolem +0,5 %. Wall Street 
uzavřela v pátek na novém rekordu, index SP500 
přidal +0,7 % na 4232 bodů. Růst indexů 
následoval po slabším reportu z trhu práce, což si 
trh vyložil tak, že přetrvají dále stimuly. Aktuálně 
zámořské futures přidávají +0,1 %. V Asii se přes 
noc dařilo Japonsku (+1 %). Po neustávajícím růstu 
cen komodit budou z makročísel investoři tento 
týden především sledovat inflační data (úterý Čína, 
středa USA). Projevy bude mít celá řada 
představitelů amerického FEDu. Index PXTR 
pražské burzy uzavřel v pátek na svém letošním 
maximu 2173 bodů (+1,2 %). Zítra bude výsledky 
za 1Q reportovat ČEZ, nyní akcionáři sledují 
rostoucí ceny povolenek (aktuálně nad 50 Euro). 
Také se blíží oznámení výše dividendy, které by po 
prodejích aktiv na Balkáně moha dosáhnout úrovně 
50-60 Kč. Po slušných číslech za 1. kvartál, spíše 
jestřábím vyznění od ČNB směrem k sazbám a 
předchozí horší výkonnosti by mohly dále růst akcie 
Komerční banky. V pátek KB posílila na 675 Kč. 
Celkově by se dnes domácí trh mohl udržet poblíž 
svých maxim. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza předvedla v závěru týdne silnou seanci a posílila o 
1,22 %. Index PX se dostal na nová více jak roční maxima. 

Tahounem růstu byl především finanční sektor. Včera ve večerních 
hodinách Moneta oznámila, že se dohodla na podmínkách spojení s 
Air Bank a dalšími společnostmi ze skupiny PPF. Podmínky 

transakce bude muset schvalovat mimořádná valná hromada, její 
konstrukce v případě schválení předpokládá další povinný odkup ze 

strany PPF, který lze očekávat minimálně na hranici 80 Kč. Kurz se 
k této metě po poklesech z předchozích dní citelně přiblížil a končil 
na 77,35 Kč s růstem o 3 %. Finančnímu sektoru pomáhal i 

včerejší komentář představitelů ČNB, který vyzníval opět ve 
prospěch předpokladů pro dřívější růst sazeb v letošním roce. 

Komerční banka se posunula výše o necelá 2 % a končila na 675 
Kč, Erste Group uzavřela se ziskem 1,24 % na rovných 800 Kč. ČEZ 
se po jednodenní pauze vrátil nad hranici 600 Kč a posílil o 1,09 %. 

Částečně očekávaná korekce emisních povolenek po silném růstu a 
dosažení hranice 50 EUR se prozatím nekoná, stejná je situace u 

cen elektřiny. Akcionáři Avastu na valné hromadě schválili výplatu 
dividendy, rozhodné datum bude v příštím týdnu. Kurz si dnes 

připsal 0,83 % a končil na 139,35 Kč. V kladných číslech dnes 
končila i Česká zbrojovka (0,82 %, 370 Kč) a akcie O2 (0,56 %, 

267,50 Kč). 
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Německo

Index DAX vykazoval silný růst již od zahájení obchodování a 
uzavřel se ziskem o 1,2 % na 15379,74 b. Evropský index 
STOXX 600 se rovněž držel v kladných číslech a uzavřel 
obchodní seanci se ziskem o 0,26 % na 444,67 b. V 
evropském prostoru  se dařilo všem sektorům. Největší zisky 
si připsal sektor IT (+1,99 %), který táhli nahoru výrobci čipů, 
na první příčce se umístila společnost Infineon Technologies 
(IFX, +3,4 %) z indexu DAX. Dařilo se také spotřebnímu 
sektoru (+1,27 %), byl podpořen především růstem oblasti 
pohostinství. Vyšší zisky si připsaly také společnoti v sektoru 
utilit (+1,04 %), průmyslu (+0,99 %), zdravotnictví (+0,95 
%) a nemovistostí (+0,51 %). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Americké indexy se dnes, podobně jako včera posovají slušně vzhůru. Široký index S&P společně s indexem Dow 
Jones míří k dalšímu vylepšení historického rekordu. Technologický index Nasdaq je v jiné pozici a po špatném 
startu týdne se mu daří umázávat ztráty, i tak ale zůstane v červených číslech v týdenním srovnání. Dnešnímu 
obchodování paradoxně pomohla překvapivě slabá makrodata z trhu práce. Zklamala vyšší nezaměstnanost, ale 
především o hodně horší vyšla tvorba nových pracovních míst mimo zemědělství. Zklamání z makrodat tak mírně 
tiší obavy z přehřívání ekonomiky což by znamenalo rychlejší růst inflace a následnou jestřábí reakci centrální banky 
v podobě zvedání sazeb. Radost z pomalejšího růstu ekonomiky mají dnes prakticky všechny sektory. Dále pak 
oslabil dolar, roste zlato, ropa i bitcoin. Výnosy dluhopisů přes úvodní rychlý pokles zůstávají na svém. Růsty vedou 
energetické tituly, průmyslové podniky a roste i sektor IT. Daří se menším firmám, když index Russel 2000 přidává 
1,16%. Z řady dnes vybočují akcie cestovatelského portálu Expedia, která překvapila výsledky naznačující 
zlepšování cestovatelského apetitu amerických občanů. Velmi dobrými výsledky potěšila své akcionáře mediální 
skupina NewsCorp, jejíž akcie se obchodují na historických maximech. 
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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). 


