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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 13706,25 0,14    

DJIA 34546 0,10    

S&P 500 4206,5 0,10    

DAX 15485 0,46    

Euro Stoxx 50 4050 0,37    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 28814,34 -0,16 1,75 -0,37 31,91 

Shanghai Composite 3623,03 0,21 3,38 3,03 26,75 

Hang Seng 29398,33 0,85 2,60 0,59 26,96 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 13748,74 0,09 2,06 4,22 46,75 

S&P 500 4204,11 0,08 1,16 10,31 38,76 

Dow Jones Ind. Avg. 34529,45 0,19 0,94 11,63 35,94 

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

EUR/USD 1,2233 0,07 -0,14 1,19 9,87 

EUR/CZK 25,439 0,06 0,23 -3,99 -13,36 

USD/CZK 20,789 0,00 0,13 -2,80 -4,83 

USD/JPY 109,46 -0,07 0,64 2,62 1,75 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1917,2 0,69 1,74 10,59 9,98 

Ropa 67,54 2,18 2,68 13,38 88,71 

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

Očekávané události 
 
Česká republika: 

• 09:00 HDP (y-y) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 
-2,1 %, předchozí hodnota: -2,1 % 

• 09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě 
PMI (květen): očekávání trhu: 59,0, předchozí 
hodnota: 58,9 

• 14:00 Bilance státního rozpočtu (květen): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -192,0 mld. 

Německo: 

• 09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME 
(květen - konečný): očekávání trhu: 64,0, 
předchozí hodnota: 64,0 

• 09:55 Změna počtu nezaměstnaných (květen): 
očekávání trhu: -9,0 tis., předchozí hodnota: 9,0 
tis. 

Eurozóna: 

• 10:00 Index nákupních manažerů Markit (květen - 
konečný): očekávání trhu: 62,8, předchozí 
hodnota: 62,8 

• 11:00 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání 
trhu: 8,1 %, předchozí hodnota: 8,1 % 

• 11:00 CPI odhad (y-y) (květen): očekávání trhu: 
1,9 %, předchozí hodnota: 1,6 % 

USA: 

• 15:45 Index nákupních manažerů Markit (květen - 
konečný): očekávání trhu: 61,5, předchozí 
hodnota: 61,5 

• 16:00 Stavební výdaje (m-m) (duben): očekávání 
trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,2 % 

• 16:00 ISM ve výrobě (květen): očekávání trhu: 
60,9, předchozí hodnota: 60,7 

• 16:00 Cenový index ISM (květen): očekávání trhu: 
89,0, předchozí hodnota: 89,6 

• 16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu 
(květen): očekávání trhu: 36,3, předchozí hodnota: 

37,3 

Akciový výhled 
 
Po dni volna se k obchodování v úterý připojí také Wall 
Street. Zámořské indexy aktuálně naznačují klidné otevření 

bez větších změn. Evropa by dnes v úvodu mohla korigovat 
část včerejšího poklesu (např. DAX -0,6%), když futures 

aktuálně mírně rostou +0,3%. V Asii jsme nebyly svědky 
větších změn na hlavních trzích, Japonsko +0,2%, Čína na 

kladné nule. Rostou však komodity, ropa (+2), železná 
ruda či měď. Uvidíme, jestli se tak na trhy vrátí obavy z 
vyšší inflace… Pražská burza uzavírala v pondělí na červené 

nule, index PXTR 2296 bodů. Zdá se, že na současných 
úrovních se domácí index obchoduje u rezistentní úrovně. 

Po nedávných růstech tak zatím dochází ke konsolidaci. 
Přesto, že se objevují zvýšené cílové ceny na některé tituly 
(Erste, ČEZ, Česká zbrojovka) bude další krátkodobý růst 

pražské burzy zřejmě minimálně obtížnější. Šéf ČEZu D. 
Beneš uplatnil opci na prodej dalších 100 tis. ks akcií ČEZ. 

Při dosavadním maximu kolem 635 Kč se titul obchoduje v 
posledních dnech mezi 620-630 Kč. Po zavření trhu bude 
čísla za 1Q reportovat Kofola. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza v úvodu nového týdne hledala směr dalšího 
vývoje a nakonec měřeno indexem PX zakončila s mírnou 
změnou -0,07% na hodnotě 1 162. Celkově se jednalo o 
poklidnou seanci s podprůměrným zobchodovaným 
objemem, na čemž se podepsalo především uzavření burz 
v Londýně a zámoří. Zároveň kurzové změny větších emisí 
na burze nebyly výrazné. Čez si polepšil o 0,32% na 626 
Kč a Moneta Money Bank přidala 0,26% s oceněním nad 
78 Kč. Z menších emisí posílila Česká zbrojovka o 1,42% 
na 428 Kč a Kofola před zítřejšími výsledky stoupla rovněž 
o 1,42% na 286 Kč. Naopak Avast ubral -0,68% na 139 
Kč. Mírně v záporu zakončily Erste Bank (863 Kč -0,16%) a 
Komerční banka (768 Kč -0,07%). Pojišťovna Vig potom 

ubrala -0,25% na 592 Kč. 
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Německo

Index DAX odepsal 0,64 % na 15421,13 b. Evropské a 
německé akcie se během dne držely na záporné nule, ke 
konci obchodování prohloubily zprávy a sestoupily z maxim. V 
Evropě se obchodovalo při nižších objemech, když ve 
Spojených státech amerických a Velké Británii byly v pondělí 
státní svátky. Americké futures obchodovaly do 19:00. V 
záporu byly všechny evropské sektory, nejvýrazněji 
odepisovaly utility (-1,1 %), nejlépe se držela zbytná spotřeba 
(-0,1 %). V Německu si přes procento připsaly akcie Delivery 
Hero (DHER; +1,1 %) a Volkswagen (VOW3; +1 %). Nejvíce 
ztrácely akcie Siemensu (SIE; -1,7 %) a Bayeru (BAYN; -1,5 
%), který po páteční pauze pokračoval v poklesu. 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

V USA byl včera státní svátek a na burzách se tak neobchodovalo. 
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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). 


