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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 13761,75 -0,20    

DJIA 33974 -0,10    

S&P 500 4178 -0,19    

DAX 15234 -0,01    

Euro Stoxx 50 3965 0,10    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 28812,63 -0,83 -1,29 4,15 42,68 

Shanghai Composite 3446,86 -0,81 -0,79 -1,04 20,52 

Hang Seng 28499,69 0,50 -2,06 -3,24 15,07 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 13895,12 -0,48 -1,72 2,09 61,48 

S&P 500 4192,66 0,27 0,12 9,46 48,11 

Dow Jones Ind. Avg. 34113,23 0,70 0,39 11,03 43,79 

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

EUR/USD 1,2033 -0,23 -0,47 -0,07 10,33 

EUR/CZK 25,81 0,10 0,11 -0,13 -13,53 

USD/CZK 21,45 0,36 -0,36 -0,30 -4,62 

USD/JPY 109,35 0,27 0,62 4,17 2,45 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1785 -0,38 0,38 -2,59 4,18 

Ropa 64,29 -0,19 2,37 17,70 182,22 

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

Očekávané události 
 

USA: 
• 14:30 Obchodní bilance (březen): 

očekávání trhu: -$74,3 mld., předchozí 
hodnota: -$71,1 mld. 

• 16:00 Průmyslové objednávky (březen): 
očekávání trhu: 1,3 %, předchozí 
hodnota: -0,8 % 

• 16:00 Objednávky zboží dlouhodobé 
spotřeby (březen - konečný): očekávání 
trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 % 
16:00 Zakázky na kapitálové statky bez 
zbraní a letadel (březen - konečný): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 
0,9 % 

Akciový výhled 
 
Zámořské futures dnes ráno ustupují -0,2 %, včera 
index SP500 přidal +0,3 %. Slabší byl technologický 
sektor, když NASDAQ oslabil -0,4 %. V Asii jsou 
stále hlavní trhy uzavřeny (Japonsko, Čína), ostatní 
se obchodovaly smíšeně. Dle futures otevřou 
evropské indexy nepatrně v kladných číslech (+0,2 
%), lehce prorůstový sentiment ze včerejšího dne 
se tak udrží. Pražská burza v pondělí přidala +0,4 
% na 2164 bodů. Akcie ČEZ (+0,8 %) s podporou 
cen elektřiny dokázaly uzavřít nad 600 Kč metou. A 
pro dnešní den lze čekat, že se nad zmíněnou 
úrovní udrží. Z bank se v úvodu týdne více dařilo 
Erste (+0,5 %), jež se tak vrací ke svým prozatím 
horním mantinelům u 770 Kč. Akcie Komerční 
banky se při růstu nad 660 Kč zatím střetávají s 
prodejním tlakem. Domácí trh dnes zřejmě 
předvede mírnější pohyb, mohl by se obchodovat v 
území 2160 – 2170 bodů. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza zahájila nový týden růstově, když si měřeno 
indexem PX polepšila o 0,68% na 1 107 bodů. Čez se po 
neúspěšných pokusech z konce minulého týdne dokázal 
usadit nad metou 600 Kč a zakončil silnější o 0,83% na 
604 Kč. Erste Bank (768 Kč +0,55%) a akcie O2 (267 Kč 
+1,13%) dokázaly umazat část pátečních povýsledkových 
ztrát. Pojišťovna Vig si potom polepšila o 1,21% na 587 
Kč. Z menších emisí se zvedl především Stock Spirits a to o 
2,23% se závěrem nad 82 Kč. Tuzemské banky se vyvíjely 
smíšeně, Moneta Money Bank ubrala -1,13% na 79 Kč a 
Komerční banka si polepšila o mírných 0,23% na 654 
Kč.
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Německo

Index DAX uzavřel se ziskem 0,66 % na 15236,47 b. 
Německé a evropské akcie zaznamenaly v pondělí podobný 
vývoj, s polední pauzu na záporné nule se většinu dne 
obchodovaly s mírným ziskem nad půl procentem. Podle 
Bloombergu na evropském akciovém trhu převážily solidní 
firemní výsledky a vyjasňující se ekonomický výhled nad 
obavami z rostoucí inflace, problémy s dodavatelskými řetězci 
a hrozbou vyšších daní. V plusu se obchodovaly všechny 
hlavní sektory v čele s producenty energií (+1 %), realitami a 
utilitami (+0,9 %). Ve Velké Británii byl státní svátek. Z 
jednotlivých titulů indexu DAX se dařilo Covestru (1COV; +2,7 
%) a Volkswagenu (+1,9 %). Dařilo se i dalším evropským 
automobilkám, např. Ferrari (+2,6 %) v očekávání silných 
úterních výsledků. Z DAXu se naopak nedařilo Deutsche Bank 

(DBK; -1,8 %). 15000
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USA 

Kapitálové trhy v USA dnes přešlapovaly blízko svých historických maxim. Šéf amerického FEDu se nechal slyšet, že 
ekonomické oživění dělá skutečné pokroky, nicméně růst zisků společností je nerovnoměrný. Některé společnosti se 
stále potýkají s negativními dopady způsobené pandemií koronaviru. Investoři také stále vnímají riziko možného 
rapidního růstu inflace. Česká koruna dnes jak na páru s eurem, tak americkým dolarem slušně posilovala, vůči euru o 
0,29 % na hodnotu 25,78 EURCZK a s americkým dolarem dokonce o 0,58 % na hodnotu 21,38 USDCZK. Z 
individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí výrazného posílení ceny akcií společnosti Mohawk Industries (MHK; +7,5 
%) poté, co analytici rapidně zvýšili cílovou cenu MHK. Akcie MHK se díky tomu dostaly nad své historické maximum z 
července 2018. 
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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). 


