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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 12432,25 0,59    

DJIA 31927 0,48    

S&P 500 4007 0,49    

DAX 13018 0,60    

Euro Stoxx 50 3580 0,67    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna 

 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 28091,53 -0,37 
-

0,90 3,02 1,46 

Shanghai Composite 3206,84 -0,63 
-

1,50 2,48 -8,53 

Hang Seng 20026,88 0,39 2,29 -5,56 -21,89 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna 
 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 11883,14 -1,12 

-

4,02 -2,04 -22,16 

S&P 500 3986,16 -1,10 
-

3,45 -4,14 -11,98 

Dow Jones Ind. Avg. 31790,87 -0,96 
-

3,40 -4,28 -10,19 

Měnové páry Kurz Změna 

 

W/W  Q/Q  Y/Y 

EUR/USD 1,0025 0,13 0,60 -5,83 -15,09 

EUR/CZK 24,534 -0,10 

-

0,96 5,51 13,75 

USD/CZK 24,473 -0,04 
-

0,42 -0,76 -3,41 

USD/JPY 138,46 -0,24 0,98 6,42 25,85 

Komodity Kurz 
 

Změna 
 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1724,5 -0,14 
-

1,33 -6,57 -5,03 

Ropa 96,61 0,44 

-

2,74 

-

18,55 34,50 

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

 

Očekávané události 
 

Česká republika: 

• 09:00 CPI (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,8 
%, předchozí hodnota: 1,3 % 

• 09:00 CPI (y-y) (srpen): očekávání trhu: 17,7 
%, předchozí hodnota: 17,5 % 

• 09:00 Index exportních cen (y-y) (červenec): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16,5 % 

• 09:00 Index importních cen (y-y) (červenec): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 21,0 % 

Německo: 

• Běžný účet platební bilance (červenec): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 16,2 
mld. 

•   
 

Akciový výhled 
 

Riziková aktiva zažila minulý týden oživení, indexy 
přerušily 3 týdny poklesů v řadě a americký USD 
zaznamenal ústup. Aktuálně futures indikují kladné 
otevření pro evropské indexy (+0,6%), zámořské 
se obchodují v mírném růstu +0,1%. Wall Street 
přitom zaznamenala v pátek silný růst, když index 
SP500 poskočil vzhůru +1,5% a uzavíral na 4067 
bodech. Tento týden se budou investoři soustředit 
na inflační data CPI z USA v úterý, na konci týdne 
v Evropě. Povzbudivější zprávy přicházejí z Ukrajiny, 
kde sledujeme protiofenzívu a rychlý postup 
ukrajinské armády v Charkovské oblasti. Tento 
týden budeme také nadále sledovat dění kolem 
utilit, pátek nepřinesl konečnou dohodu ohledně 
evropského řešení energetické krize. Detaily se 
budou dále vyjednávat. Nicméně připravují se i 
řešení na národní úrovni. Pražská burza dnes bude 
zřejmě negativně ovlivněna záměrem vlády ohledně 
zastropování cen pro domácnosti i průmysl, 
možnými sektorovými daněmi např. i pro banky. 
Detaily se ale dozvíme v průběhu týdne. Index PX 
má za sebou 4 růstové dny v řadě. Index PX 
uzavíral v pátek na 1199 bodech (+2,3%). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Česká republika 

 

Pražská burza opět rozšířila zisky z posledních dní a připsala si 
nejsilnější seanci od konce června. Index PX posílil o 2,31 %, 
vrátil se na hranici 1200 bodů a na týdenní bázi posílil o 4,27 
%. V silném růstu pokračovaly bankovní tituly, které částečně 
těžily z dobrého sentimentu v evropském segmentu po 
včerejších změnách sazeb ze strany ECB. Komerční banka při 
zobchodovaném objemu 172 mil. Kč posílila o 6,6 % na 638 
Kč. Přes 6 % posílily rovněž akcie Moneta Money Bank. Erste 
Group si připsala 2,57 % a posunula se nad hranici 600 Kč. 
V příštím týdnu by podle vládních představitelů mělo být jasno, 
zda bude uvalena pro vybraná odvětví daň z mimořádných 
zisků. Setkání ministrů států EU zodpovědných za energetiku 
našlo shodu na vybraných tématech, na konkrétních 
opatřeních bude pracovat Evropská komise a měla by být 
představena v následujících dnech. Akcie ČEZu oslabily o 3,26 
% na 935 Kč, celkově se sektor utilit v Evropě držel mírně 
v kladných hodnotách. Zobchodovaný objem u ČEZu dosáhnul 
341 mil. Kč, na celé burze se zobchodoval objem za zhruba 

680 mil. Kč. 
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Německo

Evropským akciím se dnes napříč všemi sektory dařilo. Nejvíce 
připsalo IT (+2,58 %), finance (+1,79 %), materiály (+1,78 
%) a komunikace (+1,76 %). Samotný index STOXX 600 
zakončil obchodní seanci v zelených číslech na 420,87 b., což 
značí růst o 1,64 %. 

Z indexu DAX klesl pouze titul Porsche Automobil Holding 
(PAH3; -1,1 %). Vzrostly společnosti Fresenius (FRE; +4,1 %), 
HelloFresh (HFG; +4,1 %) a Deutsche Telekom (DTE; +3,6 
%). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Zámořské akcie v poslední obchodní seanci týdne navázaly na dvě předchozí a dále navýšily své zisky. K růstu jim pomohl slabší dolar 
a vyšší ochota investorů riskovat. DJIA uzavřel obchodování se ziskem 1,19%, index SP500 posílil o 1,53%, zatímco kompozitní 
NASDAQ vzrostl o 2,11%. Dařilo se zejména komunikačním službám (+2,5%), spolu s ropou posílily energetické společnosti (+2,4%), 
rostly rovněž informační technologie (+2,0%). Z nákupní nálady nejméně těžily utility (+0,4%), zdravotnické firmy (+0,8%) a finanční 
společnosti (+0,8%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl poskytovatel placených televizních služeb DISH Network Corp. (DISH 
+8,6%). Nedařilo se naopak dodavateli domácích solárních elektráren Enphase Energy (ENPH -3,7%), který obdržel nižší doporučení 
od analytiků společnosti Guggenheim. Na komoditních trzích díky slabšímu dolaru rovněž vládla zelená barva. Rostla již zmiňovaná 
ropa (+3,3%), pšenice (+5,2%), kukuřice (+2,5%), sója (+2,0%). Dařilo se stříbru (+1,5%), mědi (+0,8%) i zlatu (+0,4%). Posílil 
také zemní plyn (+1,8%). 
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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). 


