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ČÁST I 
AMERICKÉ INDEXY  



Co jsou to akciové indexy?
akciové indexy jsou nástroje skládající se z veřejně obchodovaných akcií, které odrážejí situaci v 

dané oblasti trhu. Tato oblast může být sektorově definovaná, např. technologický akciový index 

ukazuje, jak si vede technologický sektor atd. Cena indexu se pohybuje v důsledku pohybu cen 

jednotlivých společností. Neznamená to ale, že pokud například index poroste, porostou i všechny 

akcie daného indexu. Stejně tak některé akcie mohou klesnout, ale index bude nadále stoupat. Je 

také dobré vědět, že každý akciový trh má svůj vlastní hlavní index a obvykle několik dalších dílčích 

indexů.

Vlastnosti akciového indexu:
poskytují komplexní údaje o aktuální situaci na trhu nebo jeho vybraných segmentech. Jsou 

referenčním bodem, který Vám umožní přehodnotit efektivitu investování. Jsou také podkladovým 

nástrojem pro deriváty (opce, futures, forwardové smlouvy).
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DOW JONES (Dow Jones Industrial Average)
jeden z nejdůležitějších akciových indexů společností kotovaných na New York Stock Exchange a 

NASDAQ. Je to nejstarší americký index.

Země USA

Zakladatelé Charles Dow and Edward Jones

Od 1896 - 40.94  bodů

Obchodní hodiny (CET čas) 15:30–22:00

Počet společností 30 největších amerických společností

Hlavní společnosti Apple, Boeing, Cisco, Coca Cola, Goldman Sachs, JP 
Morgan, Microsoft, The Walt Disney, Intel, IBM

Dow Jones byl poprvé zveřejněn 26. 5. 1896. Tehdy sestával z 
podílů ve 12 společnostech. V roce 1916 bylo portfolio akcií 
zvýšeno na 20 a v roce 1928 na 30 společností.

Víte, že...?
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S&P 500 (Standard & Poor's)
index akciového trhu, který zahrnuje 500 společností s nejvyšší kapitalizací. Jedná se především o 

americké společnosti. Index je kotován na newyorské burze cenných papírů a NASDAQ

Země USA

Od 1950

Obchodní hodiny (CET čas) 15:30 - 22:00

Počet společností 500

Hlavní společnosti
Amazon, Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway, 
Facebook, General Motors, Google, Johnson & Johnson, 
Microsoft, McDonald's, Tesla, Visa

10 největších indexových společností tvoří 26,5 % tržní 
kapitalizace indexu. 

Víte, že...? 
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NASDAQ 100 (NDX) 
zahrnuje 100 největších nefinančních společností kotovaných na akciovém trhu NASDAQ. Zahrnuje 

americké i zahraniční společnosti zastupující průmyslová odvětví jako technologie, IT, maloobchod, 

zdravotnictví, média a biotechnologie.

Země USA

Od 1985

Obchodní hodiny (CET čas) 15:30 - 22:00

Počet společností 100 největších společností, převážně z IT průmyslu

Hlavní společnosti Amazon, Apple, Facebook, Google, Marriott, Microsoft, Netflix, 
Starbucks, Tesla

Index Nasdaq 100 je v podstatě podskupinou indexu Nasdaq 
Composite. Zatímco Nasdaq Composite pokrývá všechny 
tituly uvedené na NASDAQ, Nasdaq 100 vybírá pouze 100 
„nejzajímavějších“.

Víte, že...? 
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ČÁST II
EVROPSKÉ INDEXY



DAX 40 (Deutscher Aktienindex)
nejvýznamnější německý akciový index a jeden z nejdůležitějších indexů v Evropě. Index je 

vypočítáván pomocí elektronického obchodního systému XETRA. Ukazatel je kotován na 

frankfurtské burze cenných papírů.

Země Německo

Od 1988 - 1163.52 bodů 

Obchodní hodiny (CET čas) 09:00–17:30 

Počet společností: 40 největších společností z hlediska kapitalizace a obratu

Hlavní společnosti Adidas, Allianz, Bayer, BMW, Deutsche Bank, Deutsche 
Telekom, E.ON, Siemens, Volkswagen, Lufthansa

24. listopadu 2020 oznámila Deutsche Börse v reakci na 
účetní skandál Wirecard rozšíření DAX z 30 na 40 společností 
a zpřísnění předpisů.

Víte, že...? 
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FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange)
burzovní index kótovaný na londýnské burze cenných papírů. Index pokrývá 100 nejlepších 

společností, které splňují mnoho požadavků na likviditu, kapitalizaci atd.


Index FTSE je považován za barometr britské ekonomiky. Kromě indexů DAX a CAC 40 patří k 

největším v Evropě.

Země Spojené království

Od 1984 - 1000  bodů

Obchodní hodiny (CET čas) 09:00 - 17:30

Počet společností 100

Hlavní společnosti Barclays, BP, Royal Dutch/Schell, HSBC, Vodafone, Royal 
Bank of Scotland, GlaxoSmithKline, Tesco

Společnosti zahrnuté v indexu tvoří přibližně 80 % kapitalizace 
burzy LSE.

Víte, že...? 
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CAC 40 (Cotation Assistée en Continu)
francouzský index, který sdružuje 40 nejsilnějších společností ze 100 s nejvyšší kapitalizací na 

pařížské burze (Bourse de Paris).

Země Francie

Od 1987 - 1000  bodů

Obchodní hodiny (CET čas) 09:00 - 17:30

Počet společností 40

Hlavní společnosti Total, Sanofi-Aventis, BNP Paribas, AXA, Carrefour, Crédit 
Agricole, Danone, L'Oreal, LVMH, Orange

Francouzský index CAC 40 je benchmarkem burzy Euronext. 
Index také zahrnuje společnosti z burz v Amsterdamu, Bruselu 
a Lisabonu.

Víte, že...? 
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IBEX 35 
akciový index sdružující 35 největších a nejlikvidnějších akciových společností madridské burzy.

Země Španělsko

Od 1987 - 3000  bodů

Obchodní hodiny (CET čas) 09:00–17:30

Počet společností 35

Hlavní společnosti Telefónica, Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Repsol

V letech 2000 až 2007 index překonal řadu svých západních 
protějšků, k čemuž přispěl poměrně silný domácí ekonomický 
růst, který pomohl zejména stavebním a realitním 
společnostem.

Víte, že...? 
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MIB 40 (Milano Indice di Borsa) 
hlavní akciový index, který sleduje výkonnost 40 předních a nejlikvidnějších společností kotovaných 

na Borsa Italiana v Miláně.

Země Itálie

Od 1992 - 100  bodů

Obchodní hodiny (CET čas) 09:00–17:30

Počet společností 40

Hlavní společnosti Enel, Ferrari, Generali, UniCredit, Pirelli.

Borsa di commercio di Milano (Milánská burza) byla založena 
Eugènem de Beauharnais, místokrálem Italského 
napoleonského království, nařízeními z 16. 1. a 6. 2. 1808 a do 
roku 1997 byla ve veřejném vlastnictví.

Víte, že...? 

www.instaforex.eu 13



ČÁST III 
ASIJSKÉ INDEXY



NIKKEI 225 ( Nikkei Stock Average)
nejdůležitější burzovní index v Asii kótovaný na tokijské burze. Je kalkulován deníkem Nihon Keizai 

Shimbun, a to denně od roku 1971.

Země Japonsko

Od 1950 - 100  bodů

Obchodní hodiny (CET čas) 01:00–07:00

Počet společností 225

Hlavní společnosti Canon, Fuji Electric Holdings Co., Mitsubishi, Toyota, 
Softbank, Nikon, Sony

Americké burzy NYSE a Nasdaq jsou dvě největší na světě (z 
hlediska tržní kapitalizace kótovaných společností), Tokijská 
burza (TSE) je třetí největší.

Víte, že...? 
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HSI 50 (Hang Seng Index)
index akcií společností kotovaných na hongkongské burze. Společnosti zahrnuté v indexu tvoří 

přibližně 70 % kapitalizace burzy LSE.

Země Hong Kong zvláštní administrativní oblast Čínské lidové 
republiky

Od 1969

Obchodní hodiny (CET čas) 02:30 - 09:00

Počet společností 50

Hlavní společnosti HSBC Holdings, Li & Fung, China Mobile, Lenovo Group 
Ltd, Bank of China

China Mobile je největší ze společností kotovaných na 
hongkongské burze cenných papírů. Společnost je na 25. 
místě největších společností světa.

Víte, že...? 
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Shrnutí: 
Akciové indexy jsou díky svým vlastnostem, především konstantní tendenci k postupnému růstu a 

relativně vysoké transparentnosti, které umožňují snazší pochopení jejich chování, jedním z 

nejoblíbenějších obchodních nástrojů mezi obchodníky

Příručku připravili: Łukasz Klufczyński, analytik 

společnosti InstaForex v Polsku


Dlouholetý pozorovatel a nadšenec akciových a měnových 

trhů. Autor mnoha webinářů z oblasti technické a 

fundamentální analýzy, psychologie investic a fungování 

platformy MT4. Zdůrazňuje fundamentální prvky založené 

na technické analýze a zaměřuje se na bezpečné investice 

a správu peněz. Podle jeho názoru je nejlepší vydělávat 

tam, kde je hodně peněz. A přesně toto podnítilo jeho 

zájem o téma trhů a investic. 

CFD jsou komplexní nástroje a kvůli pákovému efektu se pojí s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz. 

83,47 % účtů retailových investorů je při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrátových. Měli 

byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty peněz. 
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Obsah této e-knihy slouží jen informativním účelům a nezakládá podstatu obchodního nebo 

investičního poradenství.


Společnost Instant Trading EU Ltd. nenese odpovědnost za ztráty, které mohou přímo či nepřímo 

vzniknout následkem informací obsažených v této e-knize.


Obchodování na devizovém trhu a s CFD je spojeno s vysokou mírou rizika a nemusí být vhodné pro 

všechny investory.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být v jakékoli podobě nebo jakýmkoli 

způsobem, včetně kopírování, nahrávání nebo jiných elektronických či mechanických metod, 

reprodukována, šířena nebo přenášena bez předchozího písemného souhlasu autora. Výjimkou jsou 

stručné poznámky v recenzích a některé další nekomerční způsoby použití povolené autorským 

zákonem.
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+48223070940 
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