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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 14123 -0,05    

DJIA 33837 0,23    

S&P 500 4219 0,12    

DAX 15587 0,08    

Euro Stoxx 50 4101 0,17    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 28884,13 3,12 -3,95 -5,98 24,61 

Shanghai Composite 3554,68 0,72 -1,69 3,66 18,92 

Hang Seng 28423,29 -0,23 -1,22 -1,73 15,60 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 14141,48 0,79 -0,23 7,01 42,18 

S&P 500 4224,79 1,40 -0,71 7,97 36,38 

Dow Jones Ind. Avg. 33876,97 1,76 -1,50 3,83 30,94 

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

EUR/USD 1,1899 -0,13 -1,86 0,42 5,69 

EUR/CZK 25,513 0,07 2,23 -3,03 -9,38 

USD/CZK 21,439 0,23 0,29 -2,62 -4,24 

USD/JPY 110,39 0,08 0,29 1,69 3,29 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1783,2 0,05 -3,88 3,37 1,41 

Ropa 73,22 0,14 1,89 26,72 79,77 

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

Očekávané události 
 

Eurozóna: 
• 16:00 Spotřebitelská důvěra (červen 

- první, předběžný): očekávání trhu: 
-3,1, předchozí hodnota: -5,1 

USA: 
• 16:00 Prodeje existujících domů 

(květen): očekávání trhu: 5,72 mil., 
předchozí hodnota: 5,85 mil. 

• 16:00 Prodeje existujících domů (m-
m) (květen): očekávání trhu: -2,2 %, 
předchozí hodnota: -2,7 % 

• 16:00 Index výrobní aktivity 
richmondského Fedu (červen): 
očekávání trhu: 18, předchozí 
hodnota: 18 

 

Akciový výhled 
 
Asie v čele s Japonskem (+3,2%) 
následovala odraz amerických akcií 

vzhůru. Hlavní indexy tak umazaly 
páteční propad. Index SP500 včera přidal 

+1,4% na 4225 bodů, zámořské futures 
nyní přidávají +0,1%. Někteří členové 

FEDu zmínili svoje názory, že inflace by 

mohla časem ustoupit. Rostly především 
energie, finance a cyklické tituly, jež stály 

minulý týden v čele propadu. Evropské 
trhy tak budou dle indikací futures otvírat 

v zelených číslech do +0,5%. V Praze 

dnes bude sledovaná valná hromada 
Monety, jež bude rozhodovat o 

navrhovaném spojení s finančními aktivy 
PPF ( Air Bank, Home Credit). Index 

PXTR v pondělí přidal +0,3% a udržel se 
tak nad 2300 body. Dnes by domácí trh 

mohl v úvodu lehce růst. Erste se může 

snažit vracet nad 830 Kč. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza měřena indexem PX v pondělní seanci 
zpevnila o 0,34% na 1165,95 bodu. V růstovém tažení 
pokračovaly akcie Avastu, které za pokračující přítomnosti 
kupce zpevnily o 1,14% na 147 Kč na 4měsíční maximum. 
Stejnou mezidenní bilanci vykázaly též akcie O2 ČR, lehce 
korigující podividendový „gap“. V zeleném uzavřely také 
akcie Komerční banky (+0,58%) a pojišťovna VIG 
(+0,51%). V opačném poli nejvýraznější ztráty vykázaly 
spíše menší emise v čele s Českou zbrojovkou, která 
oslabila o 2,31% na 422 Kč. Nedařilo se ani Kofole (-
1,08%) a tabákové spol. Philip Morris ČR (-0,82%). 
Největší obchodní aktivitu registrovala Moneta s objemem 
bezmála 263 mil. před zítřejší ostře sledovanou valnou 
hromadou, která by měla rozhodnout o schválení či 
zamítnutí transakce s PPF. Zbývající likvidní emise ČEZ a 

rakouská Erste bank pak končily téměř beze změny. 
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Německo

Evropský trh dnes připsal 0,59 %, největší podíl měl sektor 
materiálů (+1,4 %), průmyslu (+1,02 %), spotřební sektor 
(+0,99 %) a sektor energie (+0,96 %). Ztrácel sektor 
zdravotní péče (-0,12 %). Automobilka Porsche ohlásila plán 
vývoje bateriových článků pro sportovní automobily ve 
spolupráci s lithiovým specialistou Custom Cells GmbH. 
Porsche dle Bloombergu do společnosti zainvestuje vyšší 
dvoucifernou částku v milionech EUR, čímž by získal 83,75% 
podíl ve společnosti. Produkce bateriových článků by měla 
začít v roce 2024. 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Zámořské akcie v úvodu dnešní obchodní seance výrazně posílily. Po zbytek seance tyto zisky již jen 

kosmeticky navýšily. Kompletně tak vymazaly ztráty, které utrpěly v závěru minulého týdne. K růstu jim 

pomohl převažující názor investorů, že reakce FEDu na rostoucí inflaci bude postupná a poskytne tak 
trhům čas na adaptaci. DJIA posílil o 1,8%, širší SP500 si připsal 1,4%, zatímco kompozitní NASDAQ 

uzavřel se ziskem 0,8%. Rostoucí ropa pomohla energetickým firmám (+4,3%). Dařilo se také 

průmyslovým podnikům (+2,2%) a finančním společnostem (+2,3%). Z nákupní nálady relativně 
nejméně těžily sektory zbytné spotřeby (+0,5%), komunikačních služeb (+0,9%) a informačních 

technologií (+1,1%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedly těžaři ropy a zemního plynu v čele s APA 
Corp. (APA +7,3%), která obdržela vyšší doporučení od analytiků Bernstein. Opačným směrem zamířil 

Xilinx (XLNX -3,3%). Polovodičové firmy doplácí na další kroky čínské vlády směřující k omezení těžby 
kryptoměn. Na komoditních trzích rovněž převládala zelená barva. Rostla již zmiňovaná ropa (+2,6%), 

zlato (+0,8%), stříbro (+0,7%), sója (+0,6%) nebo měď (+0,5%). Klesal naopak zemní plyn (-0,6%) a 

kukuřice (-1,5%). 
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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). 


