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I. ČASŤ 
AMERICKÉ INDEXY



Čo sú akciové indexy? 
akciové indexy sú nástroje pozostávajúce z verejne obchodovaných akcií, ktoré odrážajú situáciu v 

určitej oblasti trhu. Môže to byť sektor, napríklad technologický akciový index je vyjadrením toho, 

ako sa darí technologickému sektoru atď. Cena indexu sa hýbe vzhľadom na cenový pohyb 

individuálnych spoločností.  To neznamená že, ak napríklad index vzrastie, rásť budú tiež všetky 

akcie v rámci daného indexu. Podobne ak niektoré akcie klesnú, index môže aj naďalej rásť. Každý 

akciový trh má svoj vlastný index a zvyčajne aj niekoľko iných podindexov.

Charakteristika akciového indexu:
Poskytuje komplexné údaje o aktuálnej situácii na trhu alebo jeho vybraných segmentoch. Je 

referenčným bodom, ktorý vám umožňuje prehodnotiť efektivitu investovania. Sú tiež podkladovým 

nástrojom derivátov (opcií, futures, forward kontraktov).
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DOW JONES (Dow Jones Industrial Average)
jeden z najdôležitejších akciových indexov, ktorý tvoria spoločnosti kótované na Newyorskej burze 

cenných papierov a burze NASDAQ. Ide o najstarší fungujúci index v USA.

Krajina USA

Zakladatelia Charles Dow a Edward Jones

Vznik 1896 ‒ 40,94 bodu

Obchodné hodiny (poľský čas) 15:30 ‒ 22:00

Počet spoločností 30 najväčších amerických spoločností

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

Dow Jones bol uvedený 26. Mája 1896. V tom čase pozostával 
z akcií 12 spoločností. V roku 1916 sa portfólio akcií zvýšilo na 
20 a v roku 1928 na 30 spoločností.

Viete, že?
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S&P 500 (Standard & Poor's)
burzový index, ktorý zahŕňa 500 spoločností s najvyššou kapitalizáciou, ide najmä o americké 

spoločnosti. Index je kótovaný na Newyorskej burze cenných papierov a na burze NASDAQ.

Krajina USA

Vznik 1950

Obchodné hodiny (poľský čas) 15:30 ‒ 22:00

Počet spoločností 500

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

Podiel trhovej kapitalizácie desiatich najväčších spoločností 
indexu na celkovej trhovej kapitalizácii indexu predstavuje 26,5 %.

Viete, že? 
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NASDAQ 100 (NDX) 
zahŕňa 100 najväčších nefinančných spoločností kótovaných na burze NASDAQ. Tvoria ho americké 

aj zahraničné spoločnosti, ktoré zastupujú odvetvia, ako sú technológie, IT, maloobchod, 

zdravotníctvo, médiá a biotechnológie.

Krajina USA

Vznik 1985

Obchodné hodiny (poľský čas) 15:30 - 22:00

Počet spoločností 100 najväčších spoločností prevažne z oblasti  IT

Najväčšie spoločnosti Amazon, Apple, Facebook, Google, Marriott, Microsoft, Netflix, 
Starbucks, Tesla

Index Nasdaq 100 je v podstate  podindex indexu Nasdaq 
Composite. Zatiaľ čo Nasdaq Composite tvoria všetky 
spoločnosti kótované na burze NASDAQ, Nasdaq 100 
pozostáva iba zo 100 „najzaujímavejších“.

Viete, že? 
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I I. ČASŤ 
EURÓPSKE INDEXY



DAX 40 (Deutscher Aktienindex)
najdôležitejší nemecký akciový index a jeden z najvýznamnejších indexov v Európe. Počíta sa s 

použitím elektronického obchodného systému XETRA. Je kótovaný na Frankfurtskej burze cenných 

papierov.

Krajina Nemecko

Vznik 1988 ‒ 1163,52 bodu.

Obchodné hodiny (poľský čas) 09:00 ‒ 17:30

Počet spoločností 40 najväčších spoločností podľa kapitalizácie a obratu

Najväčšie spoločnosti Adidas, Allianz, Bayer, BMW, Deutsche Bank, Deutsche 
Telekom, E.ON, Siemens, Volkswagen, Lufthansa

24 novembra 2020 oznámila spoločnosť Deutsche Börse 
rozšírenie indexu DAX z 30 na 40 spoločností a sprísnenie 
predpisov v reakcii na účtovný škandál spoločnosti Wirecard.

Viete, že? 
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FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange)
Index burzy cenných papierov kótovaných na Londýnskej burze cenných papierov. Tvorí ho 100 
najlepších spoločností, ktoré spĺňajú mnohé požiadavky na likviditu, kapitalizáciu atď.

Index FTSE sa považuje za ukazovateľ britskej ekonomiky. Popri indexoch DAX a CAC 40 je jedným z 
najvýznamnejších v Európe.

Krajina Spojené kráľovstvo

Vznik 1984 ‒ 1000 bodov

Obchodné hodiny (poľský čas) 09:00 ‒ 17:30

Počet spoločností 100

Najväčšie spoločnosti Barclays, BP, Royal Dutch/Schell, HSBC, Vodafone, Royal 
Bank of Scotland, GlaxoSmithKline, Tesco

Spoločnosti tvoriace index predstavujú 80 % kapitalizácie 
Londýnskej burzy cenných papierov.

Viete, že? 
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CAC 40 (Cotation Assistée en Continu) 
francúzsky index, ktorý združuje 40 najsilnejších spoločností zo 100 spoločností s najvyššou 

kapitalizáciou na parížskej burze.

Krajina Francúzsko

Vznik 1987 ‒1000 bodov

Obchodné hodiny (poľský čas) 09:00 ‒ 17:30

Počet spoločností 40

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

Francúzsky index CAC 40 je  index, ktorý slúži na porovnanie a 
hodnotenie na burze Euronext. Jeho súčasťou sú aj 
spoločnosti kótované na amsterdamskej, bruselskej a 
lisabonskej burze.

Viete, že? 
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IBEX 35 
akciový index, ktorý tvorí 35 najväčších a najlikvidnejších spoločností Madridskej burzy cenných 

papierov. 

Krajina Španielsko

Vznik 1987 ‒ 3000 bodov

Obchodné hodiny (poľský čas) 09:00–17:30

Počet spoločností 35

Najväčšie spoločnosti Telefónica, Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Repsol

Medzi rokom 2000 a 2007 tento index prekonal mnoho svojich 
západných konkurentov vďaka relatívne silnému rastu 
domácej ekonomiky, k čomu dopomohli najmä stavebné a 
realitné spoločnosti.

Viete, že? 
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MIB 40 (Milano Indice di Borsa)
hlavný burzový index, ktorý sleduje výkonnosť 40 popredných a najlikvidnejších spoločností 

kótovaných na Milánskej burze cenných papierov.

Krajina Taliansko

Vznik 1992 ‒ 100 bodov

Obchodné hodiny (poľský čas) 09:00 ‒ 17:30

Počet spoločností 40

Najväčšie spoločnosti Enel, Ferrari, Generali, UniCredit, Pirelli

Borsa di commercio di Milano (Milánsku burzu cenných 
papierov) založil Eugene de Beauharnais, vicekráľ Talianskeho 
(Napoleonského) kráľovstva, dekrétmi zo 16. januára a 6. 
februára 1808 a až do roku 1997 bola verejným majetkom.

Viete, že? 
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I I I. ČASŤ 
ÁZIJSKÉ INDEXY



NIKKEI 225 ( Nikkei Stock Average)
najdôležitejší ázijský burzový index kótovaný na Tokijskej burze cenných papierov. Od roku 1971 ho 

denne počítajú noviny Nihon Keizai Shimbun.

Krajina Japonsko

Vznik 1950 ‒ 100 bodov

Obchodné hodiny (poľský čas) 01:00 ‒ 07:00

Počet spoločností 225

Najväčšie spoločnosti Canon, Fuji Electric Holdings Co., Mitsubishi, Toyota, 
Softbank, Nikon, Sony

Americké burzy NYSE a Nasdaq sú najväčšie burzy na svete (z 
hľadiska trhovej kapitalizácie kótovaných spoločností). Tretia 
najväčšia je Tokijská burza cenných papierov (TSE).

Viete, že? 
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HSI 50 (Hang Seng Index) 
akciový index spoločností kótovaných na Honkongskej burze cenných papierov. Spoločnosti 

patriace do indexu predstavujú približne 70 % kapitalizácie burzy.

Krajina Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky 
Hong Kong

Vznik 1969

Obchodné hodiny (poľský čas) 02:30 ‒ 09:00

Počet spoločností 50

Najväčšie spoločnosti HSBC Holdings, Li & Fung, China Mobile, Lenovo Group 
Ltd, Bank of China

China Mobile je najväčšia spoločnosť kótovaná na 
Honkongskej burze cenných papierov. Nachádza sa na 25. 
mieste najväčších spoločností na svete. 

Viete, že? 
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Záver: 
Akciové indexy sú vďaka svojim vlastnostiam jedny z najobľúbenejších obchodných nástrojov. 

Obchodníci ich vyhľadávajú kvôli trvalej tendencii postupného rastu a relatívne vysokej 

transparencii, čo umožňuje jednoduchšie pochopenie ich správania.

Príručku pripravil: Lukasz Klufczynski, analytik spoločnosti 

InstaForex v Poľsku.


Dlhé roky sleduje a zaujíma sa o burzy a menové trhy. Je 

autorom mnohých webinárov z oblasti technickej a 

fundamentálnej analýzy, investičnej psychológie a 

používania platformy MT4. Pri technickej analýze kladie 

dôraz na fundamentálne prvky a jeho cieľom je bezpečné 

investovanie a správa peňažných prostriedkov. Podľa jeho 

názoru je najlepšie zarábať tam, kde sú veľké peniaze, a 

práve to podnietilo jeho záujem o tému trhov a investícií.

Upozornenie na riziko: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým 

rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71.05% účtov retailových 

investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u 

tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si 

môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.
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Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie rozmnožovať alebo šíriť v 

akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, vrátane kopírovania, nahrávania alebo iných 
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Insta Forex Poland 


ul. Piekna 15 


00-549 Warsaw


instaforex.eu 


kontakt@instaforex.eu 


+48223070940 
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