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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 11877,25 -0,54    

DJIA 32037 -0,12    

S&P 500 3967,25 -0,24    

DAX 13997 -0,21    

Euro Stoxx 50 3672 -0,24    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna 

 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 26604,84 -0,27 
-

0,87 0,76 -6,57 

Shanghai Composite 3117,46 0,32 0,70 -9,97 -13,23 

Hang Seng 19960,88 -1,04 
-

2,29 
-

11,40 -30,23 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna 
 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 11434,74 1,51 0,15 

-

16,50 -16,27 

S&P 500 3978,73 0,95 1,40 -9,26 -5,00 

Dow Jones Ind. Avg. 32120,28 0,60 2,00 -5,69 -6,39 

Měnové páry Kurz Změna 
 

W/W  Q/Q  Y/Y 

EUR/USD 1,0667 -0,12 0,76 -4,69 -12,50 

EUR/CZK 24,671 0,02 

-

0,77 4,86 11,05 

USD/CZK 23,129 0,21 

-

0,06 -0,16 -2,93 

USD/JPY 127,24 -0,05 
-

0,43 10,15 16,59 

Komodity Kurz 
 

Změna 
 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1844,6 -0,09 0,18 -4,20 -2,98 

Ropa 107,9 0,14 
-

1,81 18,65 63,58 

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

Očekávané události 
 

Německo: 
• Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - 

druhý, předběžný): očekávání trhu: -1,3 
%, předchozí hodnota: -1,4 % 

• 14:30 Osobní spotřeba (1Q - druhý, 
předběžný): očekávání trhu: 2,8 %, 
předchozí hodnota: 2,7 % 

• 14:30 Deflátor HDP (1Q - druhý, 
předběžný): očekávání trhu: 8,0 %, 
předchozí hodnota: 8,0 % 

• 14:30 Jádrový index výdajů na osobní 
spotřebu (q-q) (1Q - druhý, předběžný): 
očekávání trhu: 5,2 %, předchozí 
hodnota: 5,2 % 

• 14:30 Nové žádosti o podporu v 
nezaměstnanosti (21. května): očekávání 
trhu: 215 tis., předchozí hodnota: 218 tis. 

• 14:30 Pokračující žádosti o podporu v 
nezaměstnanosti (14. května): očekávání 
trhu: 1310 tis., předchozí hodnota: 1317 
tis. 

• 16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) 
(duben): očekávání trhu: -2,0 %, 
předchozí hodnota: -1,2 % 

• 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (20. 
května): očekávání trhu: 91, předchozí 
hodnota: 89: -6,8 b. 
 

Akciový výhled 
 

Zámořské trhy včera zakončily s přírůstky, přestože 
zápis z posledního zasedání Fedu vyzněl mírně 
v jestřábím duchu. Na nejbližších zasedáních by tak 
sazby měly vzrůst pokaždé o 0,5%. Nicméně 
akciový trh vzhledem k předchozím poklesům měl 
pravděpodobně tyto skutečnosti částečně zaceněny. 
Nyní však americké akciové futures ztrácejí a 
asijské akcie oscilují mezi zisky a ztrátami, když 
investoři sledují rizika možného zpomalení čínské 
ekonomiky. Západoevropské burzy by potom dle 
futures měly otevírat bez výraznějších změn, Dax 
aktuálně +0,04%. Pražská burza včera po dvou 
poklesech zakončila v mírném zisku a dnes v úvodu 
obchodního dne bude pravděpodobně hledat směr 
dalšího vývoje. Sledovaným titulem bude Colt CZ, 
který dnes představil slušné výsledky za 1Q. 
Společnost především překonala očekávání trhu na 
úrovni tržeb, tudíž lze hodnotit report mírně 
pozitivně. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza po dvou poklesech se dnes vydala nahoru a měřeno 
indexem PX posílila o 0,30% na hodnotu 1 312. Čez po korekci 

v úvodu týdne se polepšil o 1,02% na 1 090 Kč při nejvyšším denním 
objemu 366 mil. Kč. Mírně se zvedla taktéž Erste Bank (731 Kč 
+0,16%) a Moneta Money Bank (79 Kč +0,38%). Před zítřejšími 

výsledky přidal Colt CZ +0,51% na 595 Kč. Pojišťovna Vig se zvedla o 
+0,54% na 555 Kč. Naopak Komerční banka oslabila o -0,96% na 

722 Kč. Avast potom si pohoršil o -0,31% pod 143 Kč. 
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Německo

Index DAX započal dnešní obchodní seanci v zelených číslech. 
V průběhu dne poté poklesl a po 13:00 se podíval na několik desítek 
minut dokonce do záporných čísel. Následně však v průběhu 

odpoledne začal opět růst a zakončil obchodní seanci nárůstem o 
0,82 % na 14033 b. 

Téměř všechny sektory evropského indexu STOXX 600 zakončily 
obchodní den v zelených hodnotách. Nejlépe si vedl sektor energií, 
který zaznamenal nárůst o 2,25 %. Rovněž sektory utilit (+1,82 %), 
zbytné spotřeby (+0,94 %) a základních materiálů (+0,93 %) dnes 

patřily k nejziskovějším. Jediným ztrátovým sektorem byl sektor 
nemovitostí (-0,58 %). 

Mezi nejvíce ziskové akciové tituly indexu DAX se dnes řadily akcie 
společností Delivery Hero (+7,14 %), Zalando (+4,90 %) a 
HelloFresh (+4,66 %). Naopak ztrátově uzavřely akcie společností 

Deutsche Boerse (-1,78 %), SAP (-1,01 %) a Siemens Helthineers (-
0,88 %). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Ve středeční seanci se americké indexy pohybují v zeleném pásmu a index Dow Jones tak  přidává 0,6% a širší index S&P 500 se také nachází 
v kladném se ziskem 0,95%. Investoři jsou však stále opatrní a přetrvávají stále obavy, že aktivita FEDu nasměruje ekonomiku USA do recese. 

Negativním faktorem v rozhodování investorů jsou také firemní zprávy, které poukazují na klesající zisky společností v důsledku stoupajících nákladů 
a rostoucích problémů v dodavatelských vztazích. K nepříznivému vývoji nepřispívají ani zprávy, ohledně klesající obchodní aktivity v USA a také 

eurozóně.  Dolar na páru s eurem má dnes rostoucí tendenci a přidává cca 0,5% tj. 1,0680 USD/EUR. 

V centru zájmu investorů je také ropa a podle reportu EIA zásoby ropy za minulý týden klesly o 1,02 mil. barelů, když analytici čekali nižší pokles 
0,737 mil. barelů. I když dolar posiluje, tak lehká ropa WTI  roste o cca  1% a dostává se k úrovni 110,7 USD/barel. Tato situace vyšších cen 

černého zlata vyhovuje akciím v těžebním ropném sektoru a tak akcie Occidentalu Petroleum ( OXY ) přidávají 2% a také akcie konkurenční 
 těžařské společnosti APA  ( APA ) rostou o cca 2,5% a také akcie společnosti Marathonu Oil ( MRO ) se pohybují se ziskem  cca 3,5% a daří se také 
akciím světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ) si připisují na své tržní hodnotě cca více než  2%.  

Naopak se dnes nedaří žlutému kovu, kterému nevyhovuje silnější dolar a tak zlato dnes silněji klesá o 0,9% a dostává se k úrovni 1 850 USD/Troy. 
unci. Tato situace příliš nevyhovuje akciím v těžařském sektoru žlutého kovu a tak akcie největší kanadské těžařské společnosti Barrick Gold ( GOLD 
) klesají o cca 0,5% a také akcie konkurenta Newmont ( NEM ) se přetočily do zisku  cca  1%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře zlata 

Eldorado Gold ( EGO ), které se pohybují v červeném a ztrácí cca 2,5%.   

Na růstové vlně se dnes vezou akcie společnosti Intuit ( INTU ), která se zaměřuje na vývoj  a prodej softwaru pro účetnictví a management. 
Společnost reportovala výsledky za 3Q. 2022  Společnost vykázala meziroční nárůst celkových výnosů o 35% na 5,63 mld. USD, když produktové 

výnosy nenaplnily odhady analytiků , které byly ve výši 712 mil. USD a dosáhly 554 mil. dolarů, zatímco výnosy ve službách  a ostatní výnosy 
meziročně vzrostly o 40% a dosáhly 5,08 mld. USD při analytickém odhadu  4,77 mld. USD. Provozní zisk byl ve výši 2,4 mld. USD, což se srovnáním 
s 3Q. 2021 představuje nárůst  o 26% z 1,9 mld. USD.  Celoroční výhled očištěného zisku na akcii byl navýšen  v rozmezí 11,68 – 11,74 USD/akcii. 

Společnost Intuit ( INTU ) se tak těší dnes zvýšeného zájmu investorů a její akcie rostou o cca 8,2%. 
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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). 


