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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce „Analýza dopadu Covid-19 na americký akciový trh“ je analýza ame-
rického akciového trhu v průběhu pandemie viru SARS-CoV-2 z pohledu makroekonomických dat. 
První část se věnuje teoretickým východiskům, vztahujícím se ke kapitálovým trhům a jednotlivým 
typům jejich rozborů. V druhé části je provedena fundamentální analýza v návaznosti na hlavní 
makroekonomická data, jako je monetární a fiskální politika, trh práce, kapitalizace trhu oproti HDP 
a nadhodnocení trhu dle P/E poměru. Tyto části jsou pak zkoumány v porovnání s dvěma hlavními 
propady 21. století, a to se splasknutím dot.com bubliny a finanční krizí roku 2008. V závěru jsou 
shrnuty výsledky v jednotlivých oblastech a jejich dopad na akciový trh. 
 

Klíčová slova 
Akciový trh, kapitálové trhy, SARS-CoV-2, fundamentální analýza, fiskální politika, monetární poli-
tika, Dot.com bublina, světová finanční krize roku 2008. 
 
 

Abstract 
The subject of this bachelor thesis "Analysis of the impact of Covid-19 on the US stock market" is 
the analysis of the US stock market during the SARS-CoV-2 virus pandemic. The first part describes 
theoretical background related to capital markets and types of market analysis. The second part 
focuses on fundamental analysis performed in connection with the main macroeconomic data such 
as monetary and fiscal policy, the labor market, market capitalization versus GDP and market 
overvaluation according to the P / E ratio. These sections are then examined in comparison with 
two major declines of the 21st century, namely the collapse of the dot.com bubble and the financial 
crisis of 2008. In the end, the results in individual areas and their impact on the stock market are 
summarized.  
 

Key words 
Stock market, capital markets, SARS-CoV-2, fundamental analysis, fiscal policy, monetary policy, 
Dot.com bubble, world financial crisis of 2008.  
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Úvod 
Akciový trh existuje již od roku 1790, světově nejznámější burza cenných papírů NYSE pak vznikla 
v roce 1817. Od té doby se akciový trh stává stále známějším a přístupnějším místem, kde se široká 
veřejnost pokouší zhodnotit své finance a firmy vybrat kapitál na nové projekty. Burza cenných pa-
pírů za svou historii prošla několika velkými propady a svět se potýkal s nejednou těžkou situací. 
Pandemie viru SARS-CoV-2 byla pro svět krok do neznáma. Ve světě se začaly objevovat restrikce, 
které lidstvo v moderních dějinách nezažilo. Díky těmto restrikcím velmi utrpěla celosvětová eko-
nomika. Velká část výroby byla pozastavena, po celém světě se začaly omezovat služby a uzavírat 
místa, na kterých docházelo kontaktu většího počtu lidí.  
 

Pandemie byla pro investory a obchodníky doslova černou labutí, nikdo ji neočekával, a to i 
přes to, že poslední pandemie se na světě vyskytla v roce 2009. Jednalo se o Mexickou prasečí 
chřipku, která však neměla zdaleka tak zničující dopad jako pandemie viru SARS-CoV-2 a to ani na 
lidské životy, ani na ekonomiku, popřípadě akciový trh. Díky tomu je stále probíhající pandemie 
přirovnávána ke španělské chřipce, která probíhala v letech 1918–1920 a vyžádala si odhadem 50 
milionů životů. Od té doby se však celý svět značně změnil. Zdravotnictví a hygienické podmínky se 
sice posunuly dále, ale vlivem globalizace, a tedy častějším potkáváním lidí z různých koutů světa 
se nemoc šířila rychleji než jindy.  

 
Akciový trh nabízí daleko vetší množství titulů různých společností, které se často liší od firem, 

které byly obchodovány počátkem 20. století. Obchodování je také kvůli novým technologiím a in-
ternetu daleko dostupnější než kdysi, a díky tomu je ke komparaci dopadů využito dvou krizí, které 
americkým akciovým trhem v 21. století otřásly, tedy Dot.com bublina a finanční krize roku 2008.  

 
Cílem této práce je předložit analýzu pro investora ohledně dopadu pandemie na americký 

akciový trh v porovnání s dot.com bublinou a finanční krizí roku 2008 a reakci fiskální a monetární 
politiky na jednotlivé události. Celý rozbor je brán z pohledu fundamentální analýzy, pro kterou jsou 
použity hlavní makroekonomická data. Dále je cílem stanovení nadhodnocení jak celého trhu, tak 
jednotlivých sektorů z pohledu P/E poměru a popsání dopadu pandemie na jednotlivé sektory, 
které lze najít v indexu S&P 500.  
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Teoretická část 

1 Finanční systém  
Celý finanční systém je neodmyslitelnou součástí dnešní ekonomiky. Umožňuje přerozdělování 
zdrojů, které jsou nutné pro produkci a distribuci služeb a zboží. V systému tržní ekonomiky jsou 
funkce finančního systému:  
 

• platební, 
• depozitní, 
• kreditní nebo úvěrová, 
• funkce likvidity, 
• funkce zajištění bohatství, 
• funkce zajištění rizika, 
• politická. 

 
Pod finanční systém spadají trhy, instituce, zákony, ale také jednotlivé regulace trhů. Celý sys-

tém pak má několik funkcí, které jsou uvedeny výše (Polách, Kameníková, Polák, 2006).  
 
„Prostřednictvím operací na finančních trzích se peníze směnují za finanční nároky ve formě 

cenných papírů, případně jiných finančních produktů, Na druhé straně zde dochází ke směně papí-
rových nároků a účetních zápisů za peníze.“ (Polách, Kameníková, Polák, 2006). 

 
Úkolem finančního systému je pak zajištění alokace zdrojů, které jsou nezbytné pro produkci 

služeb a zboží v celé ekonomice. Pro tok daných zdrojů se v ekonomice využívají instituce, kterým 
se říká trhy. Díky trhům pak dochází ke směně zboží, služeb a zdrojů (Polách, Kameníková, Polák, 
2006). 

 
Obr. 1: Finanční systém 

	
Zdroj: Vlastní zpracování podle: Polách, Kameníková, Polák, 2006.  
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1.1 Finanční trhy 
Finanční trhy lze charakterizovat jako místo, které slouží pro výměnu aktiv mezi jednotlivými sub-
jekty. Jednoduše pak tedy lze říct, že se na tomto trhu potkávají subjekty s přebytkem finančních 
prostředků, které jsou za určitý úrok ochotné prostředky poskytnout těm, kteří prostředků mají 
nedostatek. Jinými slovy je hlavní úlohou finančních trhů zabezpečit přeměnu úspor v investici. Na 
rozdělení finančních trhů lze pohlížet třemi způsoby, a to dle věcného hlediska, hlediska účastníků 
na trhu a z hlediska nástrojů. Pro pochopení této práce bude postačovat dělení dle věcného hle-
diska, kdy se trh dělí následovně na: 
 

• Peněžní trhy – na tento trh se pohlíží jako na trh s finančními nástroji krátkodobými, 
tzn. aktiva zde mají nejčastěji splatnost do jednoho roku. 

• Kapitálové trhy – zde se jedná o trh s finančními nástroji, který má delší splatnost než 1 
rok. Jedná se tedy pak především o investiční nástroje jako je investice do cenných pa-
pírů.  

• Devizové trhy – devizové trhy neboli také Forex, jsou trhy s cizími měnami.  
• Komoditní trhy – na komoditním trhu pak jak už název vypovídá, probíhají především 

obchody s komoditami jako je zlato, ropa, stříbro a mnoho dalších (Polách, Kamení-
ková, Polák, 2006). 

 
Obr. 2: Třídění finančního trhu dle základních finančních investičních instrumentů 

	
Zdroj: Vlastní zpracování podle: Rejnuš, 2014.  
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2 Kapitálový trh 
Pro tuto práci je primární se seznámit s tím, jak funguje především kapitálový trh, protože právě 
tento trh zprostředkovává obchodování finančních investičních instrumentů a to takových, které 
jsou kupovány za účelem dlouhodobé investice. Mezi tyto instrumenty patří dlouhodobé úvěry a 
dlouhodobé cenné papíry. Pro tuto práci bude nadále důležité vymezení pojmů týkajících se trhu 
cenných papírů.  
 
 

2.1 Trh cenných papírů 
Nejvýznamnějšími instrumenty, které jsou na kapitálovém trhu obchodovány jsou primárně obcho-
dovány akcie a dlouhodobé dluhopisy nazývané také jako obligace. Tyto instrumenty mají pak pře-
devším výhodu v tom, že bývají převoditelné neboli obchodovatelné. Díky tomu je investoři mohou 
směňovat na trhu a nemusí vytrvat až do konce jejich životnosti (Rejnuš, 2014). 
 
 

2.2 Teorie efektivnosti trhů  
Tato teorie tvrdí, že veškeré cenné papíry na kapitálovém trhu mají hodnotu vycházející ze všech 
dostupných informací, neboli na trhu neexistuje akcie, která by byla podhodnocená, nebo naopak 
nadhodnocená. Díky této teorii by pak trh měl okamžitě absorbovat veškeré významné informace 
o dané akcii a cena by na tuto informaci měla reagovat. Základními předpoklady této teorie je pak 
fakt, že každý investor se snaží maximalizovat zisk své investice a veškeré relevantní informace jsou 
bezplatně pro všechny investory dostupné.  
 

Tato teorie tedy vychází primárně z předpokladů, že akciové trhy jsou operačně i alokačně 
efektivní. Nejdůležitějším předpokladem je informační efektivnost. Samuelson a Nordhaus  k této 
problematice uvádějí následující: „Efektivní trh je takový trh, na kterém jeho účastníci rychle vstře-
bávají nové informace a ihned je bezprostředně zahrnují do tržních cen. Teorie efektivního trhu 
tvrdí, že tržní ceny obsahují veškeré dostupné informace. Nelze se obohatit na základě starých in-
formací či na základě změn cen v minulosti.“ (in Polách, 2008). 

 

Teorie však byla již v minulosti vyvrácena, a to především studiemi, které se zabývaly kolísáním 
ceny akcií kolem správné ceny dle dividendového diskontního modelu. Tato studie pak došla k zá-
věru, že skutečná míra kolísaní cen jednotlivých akcií kolem míry jejich vnitřní hodnoty je razantně 
vyšší než míra, která by odpovídala alespoň slabší formě efektivnosti.  Tento jev pak dané studie 
nebyly schopny smysluplně vysvětlit a nebyly v nich nalezeny fundamentální důvody pro dané veli-
kosti změn ceny. Tento jev se nejčastěji opodstatňuje tím, že jednotliví investoři nereagují pouze na 
informace, které souvisejí s akcií, kterou drží, ale do svého uvažování berou v potaz i informace, 
které s jejich portfoliem souviset nemusí. Dále je vysvětlením i to, že jednotliví investoři reagují 
nadměrně na nové informace, které získají. Další názory ekonomů jsou i takové, že investoři nedo-
káží reagovat na trzích dostatečně racionálně, ale celkovou teorii zatracovat nelze. Z mnoha různých 
literatur se můžeme dočíst, proč tato teorie nefunguje. Pokaždé se daný názor může trochu lišit, 
podle toho, jestli je daná literatura psána behaviorálním či klasickým ekonomem.  
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2.3 Fundamentální analýza 
Tato analýza řeší primárně otázku, co kupovat. Tedy jaký podnik či instrument je ten správný pro 
jeho držení ve svém portfoliu. Polách (2008) ve své knize uvádí jednoduché shrnutí, že fundamen-
tální analýza zahrnuje ocenění jednotlivých výsledků podniku, jeho zdraví, ocenění managementu, 
konkurenčních výhod, tržních příležitostí a pozice konkurence. Tato analýza se pak používá na vět-
šinové části finančního trhu, tedy nejen pouze na kapitálovém trhu, ale i na trhu komoditním a 
devizovém. Práce se bude zabývat primárně fundamentální analýzou akcií. Pro celé pochopení ana-
lýzy dopadu COVID-19 však bude nutné krátce zmínit i fundamentální analýzu právě na devizovém 
a komoditním trhu, protože tyto trhy s kapitálovým trhem úzce souvisí a na některé odvětví trhu 
jsou úzce navázány.  
 

Co se týče fundamentální analýzy akcií, tak ta vychází z vnitřní hodnoty akcie, která je dána 
několika různými ukazateli. Tyto ukazatele nám dávají teoretickou férovou cenu akcie, která ale 
nemusí odpovídat momentální tržní ceně. Pokud se reálná tržní cena pohybuje pod touto teoretic-
kou cenou, říkáme o akcii, že je podhodnocená a pokud je daná cena naopak vyšší, pak je akcie 
nadhodnocená. Tuto vnitřní hodnotu potom můžeme ve velmi krátkém čase považovat za hodnotu 
neměnnou a tím pádem nám pro fundamentální analýzu může v krátkém čase platit obrázek č. 3 

 
Obr. 3: Vztah kurzu akcie a vnitřní hodnoty akcie 

	
Zdroj: Rejnuš, 2014. 
 
 

Pro zjištění vnitřní hodnoty akcie investoři provádějí různé výpočty. Ty se mohou lišit různým 
dosazováním proměnných, jejichž rozdíl je pak primárně udán rozdílností informací a údajů, které 
daní investoři mají k dispozici. Z tohoto jednoznačně vyplývá, že k jedné akcii v jeden okamžik exis-
tuje více různých vnitřních hodnot dané akcie. Vzhledem k tomu, že jednotliví investoři do vnitřní 
hodnoty akcií přidávají vlastní názory a ty následně zapracovávají do burzovních příkazů, tak vytvá-
řejí aktuální kurz dané akcie. Z toho následně vyplývá následující tvrzení: „Pokud se bude měnit 
očekávání investorů, budou se zároveň měnit i vnitřní hodnoty akcií a v důsledku toho i parametry 
jimi podávaných burzovních příkazů a v důsledku toho se budou měnit i kurzy akcií.“ (Rejnuš, 2014). 
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Fundamentální analýza se dále může dělit na tři základní typy, a to především podle zkouma-
ných faktorů v dané analýze: 
 

• Globální akciová analýza 
Globální analýza se především zabývá sledováním a průzkumem ekonomiky a ekonomik a je-

jích vliv na danou vnitřní hodnotu akcie. Tyto údaje mohou být rozdílné a sám jsem se za svůj pro-
fesní život setkal s různým využíváním dat k dané analýze. Nejznámějšími jsou samozřejmě úrokové 
míry, míra inflace, HDP, situace na trhu práce, devizové kurzy a dále ekonomické a politické šoky. 
Patří sem však i nabídka peněz v dané ekonomice a s tím spojená fiskální a monetární politika. Jed-
noduše pak lze říct, že globální akciová analýza se snaží odhadnou budoucí makroekonomické uka-
zatele a jejich vliv na kapitálové trhy (Veselá, 2003). 

 
Důležitou pomůckou pro každého obchodníka (primárně spekulanty, kteří nemají v plánu dr-

žet akciový titul dlouhodobě) je makroekonomický kalendář, kde jsou ohlašovány veškeré důležité 
makroekonomické ukazatele jako NF, zásoba ropy WTI, zasedání centrálních bank a podobně.  
 

• Odvětvová analýza 
Tato analýza se pak již dle názvu zabývá primárně sledováním a zjišťováním rysů a příznačnosti 

v sektoru, ve kterém společnost působí.  
 
Podle Jitky Veselé (2003) je pak rozdílná kolísavost akcií právě podle daného sektoru, ve kte-

rém daná firma působí, kdy nejvyšší kolísavost je zaznamenávána v sektorech, které jsou příznačné 
pro sektory s vysokou konkurencí a v odvětvích, které jsou cyklické. Naopak nejvyšší stabilitu lze 
sledovat u monopolních společností a u společností, které jsou neutrální k hospodářskému cyklu. 
Pro správnou odvětvovou analýzu je také potřeba počítat s možnými sankcemi a daněním jednotli-
vých odvětví.  Dobrým příkladem mohou být tabákové společnosti, nebo společnosti s vyššími emi-
semi. Tyto politické vlivy se však můžou velmi lišit dle jednotlivých států.  

 
• Analýza jednotlivých akciových společností a jejich akcií  

Pokud se bavíme o analýze jednotlivých společností, pak vycházíme primárně z parametrů jed-
notlivých společností. K této analýze investoři využívají různé nástroje v podobě metod a postupů, 
které nám vytvořila finanční teorie (Veselá, 2003). Mezi tyto nástroje pak můžeme zařadit například 
velikost aktiv společnosti, velikost zisků, nebo velikost dluhu. Dnes také existuje spoustu ukazatelů 
a nástrojů, které se pro tuto analýzu využívají. Zde budou zmíněny především historické modely, 
které se nazývají historickými z důvodu, že vycházejí z historické tržní ceny akcie a dané historické 
proměnné. 

 
Polách, Kameníková a Polák (2006) uvádí následující modely, dle kterých se může vypočítat 

vnitřní hodnota akcie: 
 

• P/S model (tento model vychází z tržní ceny akcie, který je dělen tržbami společnosti. 
Uvádí tedy poměr ceny a tržby na jednu akcii),  
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• P/E model (jedná se o cenu akcie, která je dělena ziskem na jednu akcii. Tento ukazatel 
zjednodušeně ukazuje, kolik je investor ochoten zaplatit za zisk společnosti),  

• P/B model (P/B model ukazuje poměr ceny akcie a účetní hodnoty dané společnosti. 
Počítáme jí tedy jako tržní cenu akcie / účetní hodnotou.),  

• P/CF model (tento model vyjadřuje ocenění provozního cash flow trhem. Výpočet je 
pak opět tržní cena akcie / cash flow.). 

 
 

2.4 Technická analýza 
Oproti fundamentální analýze, vychází primárně z ekonomických faktorů, se zde nachází další druh 
analýzy a tou je analýza technická. Technická analýza vychází především z historických kurzovních 
cen akcie. V určitých článcích je možné dočíst, že fundamentální analýza se primárně snaží odpově-
dět na to „co kupovat“, mezitím co technická analýza „kdy dané aktivum kupovat“.  
 

Technická analýza se tedy provádí primárně z grafů, ze kterých se analytici snaží zjistit, kde a 
jak určité aktivum reagovalo na danou tržní hladinu. Tyto cenové hladiny se dále využívají proto, 
aby investoři a obchodníci měli přehled, jestli je vhodné akcii nakoupit, nebo naopak prodat. Ob-
chodník se tedy snaží sledováním, měřením, počítáním a analyzováním za pomocí cen, objemů a 
obou těchto aktivit zjistit, kdy historicky například obracelo směr růstu, nebo propadu kurzové ceny 
aktiva. Rejnuš (2014) ve své knize uvádí, že díky těmto skutečnostem se technická analýza používá 
primárně v krátkodobém časovém horizontu.  

 
Technická analýza opět není výhradně nástrojem analytiků akciového trhu, nýbrž se hojně po-

užívá na devizových a komoditních trzích. Hlavní analytik společnosti Purple Trading pan  Štěpán 
Hájek (2021) uvedl, že existuje naopak rostoucí trend využívání této analýzy k obchodování na ko-
moditním a devizovém trhu, kde je využití krátkodobé analýzy často vhodnější předně pro pákové 
instrumenty, které se jsou velmi oblíbené převážně díky vidině vysokého zisku s nutností využití 
menšího kapitálu. 

 
Pro fungovaní technické analýzy je také velmi důležitým parametrem zachycení psychologie 

účastníků trhu, tedy zdali na trhu momentálně převažuje nákupní nálada, nebo naopak prodejní a 
dále zda se tyto dva jevy nachází v průměrné, nebo nadprůměrné mezi. Tedy například jestli díky 
dobrému nalezení investorů dojde k takzvané nákupní horečce, kdy ceny investice rostou velmi 
rychle nahoru, nebo naopak ve formě velkých až panických výprodejů, které mohou způsobit pro-
pad na trhu až o několik desítek procent (Kráľ, 2007). 

 
Za zakladatele technické analýzy je považován Charles H. Dow, který sestrojil první teorii za-

měřující se na problematiku určování vývoje globálních trendů na akciový trh. Tato teorie je nazý-
vaná Dowova teorie a jedná se o dodnes nejvíce uznávanou teorii daného druhu (Rejnuš, 2014). 
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2.4.1 Dowova Teorie 
Primární předpoklad celé teorie je, že se vývoj kurzů většiny akcií pohybuje stejným směrem tzn. 
velká většina trhu buď klesá anebo roste společně. Z toho pak vychází i tvrzení technických analy-
tiků, a to že „Určení budoucího trendu vývoje (akciového) trhu je důležitým předpokladem úspěš-
ného investování.“ (Rejnuš, 2014).  
 

Za účelem sledování trhu pak Dow vytvořil dva akciové indexy, pomocí kterých sledoval cel-
kový akciový trh. Těmito indexy jsou:  

 
• Dow Jones Industrial Average index, který je složen z 30 akcií společností působících 

v průmyslovém sektoru,  
• Dow Jones Rail Avarege index, který byl původně složen jen a pouze z 12 akcií společ-

ností, které působily v dopravním odvětví. Později však byl index rozšířen i o akci spo-
lečností působících v dopravním průmyslu a index byl přejmenován na Dow Jones 
Transportation Average (Polách, Kameníková, Polák, 2006).   

 
Celá teorie pak vychází primárně z šesti postulátu a to: 
 

• „Indexy diskontují všechno, 
• trh má tři trendy,  
• primární trend má tři fáze, 
• trend musí být potvrzen objemem, 
• indexy se musí navzájem potvrzovat, 
• trend musí existovat tak dlouho, až se objeví definitivní signál pro jeho zásadní kva-
litativní změnu.“ (Kráľ, 2007). 
 

Pokud se na Dowovu teorii podíváme doopravdy jednoduše, tak zjistíme, že prakticky tvrdí, že 
velká většina akcií se pohybuje vždy stejným směrem, tedy společně nahoru, nebo naopak společně 
padají dolů. Tento popis je však značně zjednodušený a pro následující účely i značně málo použi-
telný. Proto si popíšeme alespoň zjednodušeně celou myšlenku této teorie více do hloubky.  

 
Prvotně Dow definoval to, že budoucí vývoj akciových indexů lze vypozorovat z vývoje minu-

lého, a to pak z vývoje uzavíracího kurzu akcií, které následně udávají trend, který lze využít k bu-
doucí predikci pohybu. Tento trend pak lze hodnotit primárně ze dvou hledisek a to:  

 
1. Z hlediska délky trvání trendu. 
2. Z hlediska toho, jakým směrem se v průběhu trendu vyvíjeli kurzy akcií.  

Pokud se podíváme na první bod, tak zde Dow identifikoval tři různé druhy trendů, které jsou 
vyobrazeny na obrázku č.4. a jedná se o:  

 
• Primární trend (hlavní pohyb) 

Primární trend byl Charlesem Downem považován za ten nejvýznamnější. Lze ho definovat 
jako trend s nejdelší dobou trvaní. Většinou se uvádí od jednoho roku. Tento trend pak může být 
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býčí, tedy že trhy jdou v tomto období směrem nahoru a kurzy jednotlivých akcií stoupají, nebo 
medvědí, kdy kurzy akcií naopak klesají. Tento trend pak investorský postoj, který zahrnuje veškeré 
faktory globálního, odvětvového a podnikového charakteru.  

 
• Sekundární trend 

Tento takzvaně střednědobý trend představuje korekci k dlouhodobému trendu. Tento trend 
obvykle trvá od několika týdnu až do několika měsíců. Trend jde tedy pohyby, kdy jde kurz akcií 
proti primárnímu trendu. Tento trend pak může vznikat například nečekanými globálními události, 
jako byly historické epidemie a pandemie. Vhodným příkladem může být propuknutí nemocí SARS 
v roce 2002, nebo MERS roku 2015.  

 
• Terciální trend 

Terciální neboli také vedlejší trend, kdy se jedná o krátkodobé výkyvy od hlavního a zároveň 
vedlejšího trendu. Doba trvání je tedy velmi krátkodobá od několika hodin a maximálně se pak 
udává, že by trend neměl být delší než 3 týdny. Většinou se tedy jedná o jakýsi informační šum, 
nebo psychologický vliv. Kvůli tomu je použitelnost tohoto trendu k identifikaci budoucího vývoje 
trhu značně omezená (Rejnuš, 2014).  

 
 

Obr. 4: Znázornění trendů 

	
Zdroj: FXstreet.cz, Dostupné z: <https://www.fxstreet.cz/dow-teorie-prakticke-pouziti-nejen-na-forexu.html> 
 

Z pohledu druhého bodu pak sledujeme, jaký primární trend v dané době převládal. Tento 
směr pak můžeme hodnotit následujícími třemi body, které jsou dále vykresleny na obrázku č.5:  
 

• Rostoucí trh 
Rostoucí trh, neboli také býčí trh, nastává ve chvíli, kdy roste daný akciový index a s ním 
samozřejmě i většina akciových kurzů v něm obsažených.  
• Klesající trh 
Klesající trh, nebolí medvědí trh, je význačný tím, že burzovní index naopak klesá a s ním 
velká většina akciových kurzů v něm obsažených. 
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• Postranní trh  
Tento trh je často označován také jako trh bez trendu. Nastává tehdy, pokud akciový tr 
v určitém časovém horizontu drží podobnou hodnotu (Rejnuš, 2014). 
 

Obr. 5: Roustoucí trend, postranní trend a klesající trend 
 

	
Zdroj: Rejnuš, 2014. 

 
 

Akciové indexy se staly velmi populárními nástroji analýzy trhu. Dnes již můžeme najít několik 
různých indexů, které se zaměřují na různé země a odvětví. Jedním stále z nejznámějších je právě 
index, který sestrojil Charles Dow, a to index Dow Jones Industrial Average.  
 

2.4.2 Akciové indexy 
Akciové indexy jsou klíčovým nástrojem pro následující analýzu vzhledem k tomu, že právě burzovní 
indexy koncentrují změny kurzů jednotlivých akciových společností, které jsou v tomto indexu za-
hrnuty. Díky tomu vypovídají o aktuálním stavu trhu v měřítku podle zvoleného indexu. Indexů dnes 
existuje nepřeberné množství, od indexů jednotlivých odvětví v daném státě, přes indexy jednotli-
vých akciových burz až po indexy, které zahrnují celosvětové burzovní dění, jako třeba index MSCI 
World Index. Existují však indexy, které se zabývají komoditami, obligacemi, měnovými páry, nebo 
index volatility VIX, který bude později v práci podrobněji popsán (Rejnuš, 2014).  
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2.4.3 Dow Jones Industrial Average (DJI)  
Jedná se o nejvýznamnější světový index, který obsahuje 30 nejvýznamnějších akciových společ-
ností z USA, které jsou obchodovány na burze NYSE1. Všechny tyto společnosti spadají do takzvané 
„blue-chips“, toto označení pak nesou ty nejkvalitnější akcie společností na dané burze (Rejnuš, 
2014). Patří sem tedy akcie společností jako jsou Apple Inc., Johnson & Johnson, 3M company, The 
Coca-Cola Company, Microsoft Corporation a další. 
 

2.4.4 Standard & Poor’s 500 (S&P 500) 
Tento index je obecně považován za nejpřesnější měřítko amerického akciového trhu. Řadí se sem 
akcie společností ze tří amerických burz a to NYSE, NASDAQ2 a AMEX3. Jak již název napovídá tento 
index obsahuje 500 akcií významných společností. Tyto společnosti pak tvoří přibližně 80% celkové 
dostupně tržní kapitalizace v Americe. Podmínky pro zařazení do tohoto indexu jsou tržní kapitali-
zace společnosti, celkový objem obchodů a oborová struktura amerického hospodářství. Vedle S&P 
500 existuje dále ještě velmi podobně konstruovány index S&P 100, který obsahuje pouze výběr 
100 akciových titulů (Rejnuš, 2014).  

 

2.4.5 Nasdaq Composite 
Tento index obsahuje několik tisíc amerických, ale i zahraničních akcií zapsaných na Elektronické 
burze NASDAQ. Tento index je stejně jako celá burza NASDAQ zaměřen především na akcie techno-
logických firem, ale najdeme zde i akcie společností z jiných odvětví. I u tohoto indexu má i užší 
výběr, a to index Nasdaq 100, do kterého se řadí 100 akciových titulů, které jsou na dané burze 
nejvíce obchodované (Rejnuš, 2014).  

 

2.4.6 Indexy volatility 
Tyto indexy jsou jiné a také poměrně náročnější na pochopení výpočtu. Investoři je často nazývají 
jako index strachu, či index paniky. Jedná se o měřítko očekáváné pro kupní a prodejní opce na 
akciové indexy (Rejnuš, 2014). Opce jsou překupním právem daného předmětu, nebo instrumentu, 
tedy právo koupit daný instrument v budoucnu za předem stanovenou cenu (Vencl, 2019). 
 

Tyto indexy mají inverzní vztah k akciovým indexům, a to z důvodu, že pokud rostou hodnoty 
indexu volatility, roste i nervozita investorů. Pokud nervozita investorů dosáhne extrémních hodnot 
znamená to, že na trhu zavládla panika. Naopak pokud index klesne na co nejnižší úrovně znamená 
to, že mezi investory panuje klid a důvěra v akciové tituly se zvyšuje (Rejnuš, 2014). 

 

 
 
 
1 NEW York Stock Exchange – jedná se o nejstarší a největší světovou burzu 
2 National Associaton of Securities Dealers Automated Quotations – je třetí největší světová burza a druhá 

největší americká. Tato burza je primárně zaměřená na technologické společnosti. 
3 American Stock Exchange – jedná se o druhou největší americkou burzu. Obchodují se zde pak akcie společ-

ností, které se nedostanou na burzu NYSE.  
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Indexů volatility známe dnes poměrně velké množství. Vztahují se k jednotlivým indexům, kdy 
každý index volatility může mít jinou konstrukci a může obsahovat rozdílné faktory. Zajímavostí 
pak je, že tyto indexy jsou počítány jinými burzami než těmi, na kterých jsou zařazeny akcie z indexu, 
ke kterému se vztahují. Mezi nejznámější index volatility se řadí Volatility S&P 500 index (VIX) (Rej-
nuš, 2014).   

 
VIX je nejstarším a nejpoužívanějším indexem volatility na světě. Je počítán pro opce obcho-

dované na CBOE4. Prezentuje třicetidenní volatilitu opcí z burzy CBOE, které jsou vztažené na index 
S&P 500. Jedná se o index, který je vyjádřen v procentních bodech, kdy jako vysoká hodnota jsou 
brány hodnoty nad 30-35 bodů, které již značí, že na trhu zavládla panika (Rejnuš, 2014). Přesto, že 
tento index neukazuje trend daného indexu, je zcela evidentní, že hodnoty tohoto indexu jsou vy-
soké v případě medvědího trhu, a naopak nízké při rostoucím trendu, tedy býčího trhu (Svoboda, 
2008). 
 
 

Graf č.1: Porovnání indexu S&P 500 a indexu VIX 
 

Zdroj: Kownatzki, Dostupné z: https://seekingalpha.com/article/4335546-rising-from-ashes-vix-in-2020 
 

Na grafu č.1 můžeme vidět zeleně index S&P 500 v porovnání s indexem VIX, který je znázor-
něn červenou spojnicí. První velký nárůst na indexu VIX je z roku 2007-2008, kdy propukla globální 

 
 
 
4 Chicago Board Options Exchange – jedná se o největší opční burzu na světě.  
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finanční krize. Touto dobou index VIX vystoupal až k hodnotě 80 bodů, druhý velký nárůst je v roce 
2020 a to právě díky pandemii viru SARS-CoV-2. Hlavní rozdíl je v tom, že v roce 2020 se VIX dostal 
na stejné hodnoty jako v roce 2008 za pouhých 51 dní, mezitím co v roce 2008 mu to trvalo 208 dní 
(Kownatzki, 2020). 
 
 

2.5 Psychologická analýza 
Tato analýza již není k nalezení ve všech publikacích a celkově lze říct, že se jedná o netradiční pří-
stup k analyzování akciového trhu, avšak v mimořádném případě jako je například COVID-19 je jistě 
nutné tuto analýzu zmínit.  
 

V psychologické analýze se na rozdíl od obou již zmíněných analýz nevychází z žádných hod-
not spojených s kurzem akcie, nebo vnitřní hodnoty akcie. V této analýze se psychologové zaměřují 
na to, co vedlo investory k nákupu, nebo prodeji akcií. Většinou se nezkoumají malé propady, či 
nízký růst ceny, ale masivní výprodej na trhu, nebo právě velký nárůst kurzové ceny akcie.  

 
Pokud přejdeme k předmětu a podstatě této analýzy budeme opět vycházet z knihy Analýza 

trhu cenných papírů. Veselá (2003) zde uvádí, že velmi důležité pro pochopení celé psychologické 
analýzy je pak především potřeba vysvětlit jev psychologie davu. Tento jev popsal psycholog, soci-
olog, matematik a lékař Gustave Le Bon. Dle Bona pak v psychologickém davu (tento dav nemusí 
být nutně fyzický) vzniká takzvaná kolektivní duše. Le Bon (in Veselá, 2003) pak dále tvrdí, že v pří-
padě vzniku kolektivní duše, toto uskupení nabývá nových vlastností. Důležité je pak zmínit, že tyto 
vlastnosti nabývá dav jako celek, nikoli jedinec, který je součástí tohoto davu. Další významnou 
osobou, která se o psychologickou analýzu zajímala je jeden z nejvýznamnějších ekonomů 20. sto-
letí Keynes.  

 

2.5.1 Keynosova spekulativní rovnovážná hypotéza  
Tato teorie se řadí mezi nejstarší psychologickou analýzu, která jako první vychází z toho, že chovaní 
investorů a obchodníků je nejdůležitějším faktorem, který následně ovlivňuje samotný kurz akcií. 
Keynes v této teorii tvrdí, že vliv na pohyb akciových kurzů mají především tyto faktory:  
 

• Narůstající podíl nezkušených investorů. 
Keynes uvádí, že neustále narůstá podíl akcií, které jsou v rukou nezkušených investorů 
nedisponujících dostatečnými znalostmi, aby dokázali stanovit správnou vnitřní hodnotu 
akcie a následně je kvalifikovaně spravovat (Rejnuš, 2014). Tento trend je podle statistik na 
stránkách Bussinessofapps.com v poslední době na velkém vzestupu. V článku, který se vě-
nuje jednomu z nejznámějších amerických brokerů, a to společnosti Robinhood, se mů-
žeme dočíst údaje vyobrazené ne obrázku č. 6. 
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Obr. 6: Noví klienti amerického brokera Robinhood 
 

	
Zdroj: Robinhood Revenue and Usage Statistics, 2020.  

 
Dle tohoto obrázků je vidět poměrně velký nárůst nových klientů u tohoto brokera, který 

umožňuje registraci i méně movitým a méně zkušeným klientům v Americe. Na obrázku č.7 pak 
můžeme vidět porovnání velikosti účtů u jednotlivých významnějších zprostředkovatelů přístupu na 
akciový trh. 

 
 

Obr. 7: Velikost účtů jednotlivých investorů 
 

	
Zdroj: Robinhood Revenue and Usage Statistics, 2020. 
 

Dle této statistky je pak viditelné, že obchodníci u Robinhoodu operují s daleko nižšími finanč-
ními prostředky než u ostatních brokerů. Dále je na stejném webu zmíněno, že aplikace Robinhood 
byla na 4. místě v nejčastěji stahovaných aplikacích. Tyto statistiky vhodně ukazují, že počet ob-
chodníků neustále roste a do akciového světa se díky tomu dostávají daleko více i méně zkušení 
investoři.  

 
• Nadměrné reakce akciových trhů na různé události. 

Tento faktor Keynes popisuje tak, že investoři na akciovém trhu často přehánějí jejich re-
akce na přicházející zprávy, které nakonec nemusejí mít na hodnotu akcie takový dopad 
jaká je prvotní reakce obchodníků.  
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• Chovaní investičního publika je ovlivněno kolektivní psychologii neinformovaných inves-
torů. 
Tento bod se pojí k prvnímu bodu, a především k statistice v prvním bodě. Zde Keynes 
vlastně říká, že postupný příliv méně informovaných a kvalifikovaných investorů na akciový 
trh dává prostor vzniku stále se zvětšující davové psychologii a umocňuje její vliv na kurzy 
akcií.  

 
• Investiční rozhodování jednotlivců se zaměřuje na prognózy budoucího chování investič-

ního publika. 
Tento bod vychází z jednoduché myšlenky, že jakmile budou mít na trhu větší vliv investoři, 
kteří nebudou mít potřebné znalosti, nad investory kvalifikovanými, pak se bude kurz akcií 
řídit právě podle nálad méně kvalifikovaných investorů. To pak, ale nutně znamená, že po-
kud by chtěl investor v krátkém období dosáhnout zisků, musel by odhadnout budoucí cho-
vání většinového investičního publika (Rejnuš, 2014). 



 
  | 20 

3 Dot.com krize 
Dot.com krize se odehrávala v období od 1996 do 2001. Touto dobou byl internet na velkém vze-
stupu, kdy si od něj společnosti slibovaly nové možnosti. Internet se rychle rozvíjí a přibývají nové 
možnosti v oblastech komunikace, internetových portálů, internetového marketingu a obchodu. 
Velká část investorů kvůli tomu začala nakupovat akcie technologických společností, aby se na růstu 
podíleli. Tato bublina se začala tvořit již začátkem 90. let, největší nárůst pak byl od roku do 1998 
po rok 2000. Většina ekonomů, například americký ekonom a bývalý předseda Federálního rezerv-
ního systému Spojených států amerických Alan Greenspan, se shoduje s řadou dalších ekonomů, že 
dot.com bublina počala 9. srpna 1995.  
 

Firmy začaly mohutně investovat do vývoje nových aplikací a nových serverů. Za tímto účelem 
se snažily získat nový kapitál, který by jim tuto expanzi umožnil a ten se pak snažily získat na akcio-
vém trhu pomocí emitace nových akcií. Kvůli tomuto přehnanému optimismu na trhu ohledně firem 
působících v IT odvětví byli investoři ochotni do těchto firem investovat obrovské částky s vidinou 
velmi rychlého zbohatnutí. Tuto náladu pak podporovalo velké množství analytiků. Například ně-
kolik dní před začátkem propadu na burze, vydali analytici investičního fondu Prudential Securities 
článek, kde na začátku článku uvedli, že chytří investoři by měli držet v portfoliu high-tech akcie, 
které představují novou ekonomiku (Com-Roseltorg). Rychlý růst akciového trhu a předpovědi ana-
lytiků pak zapříčinily i rychlý přírůst nových investorů, kteří nutně nemuseli mít potřebné znalosti.  

 
Vidina rychlého zisku ruku k ruce s nezkušeností investorů, vedlo k naprostému odpoutání 

ceny akcií na trhu od jejich reálné hodnoty. Pro porovnání je použit ukazatel P/E. Jak už bylo zmí-
něno výše, tento ukazatel nám ukazuje, kolik investor zaplatí za zisk na akcii. Murphy (2021) uvádí, 
že index S&P 500 se průměrně historicky pohyboval mezi 13 body až 15 body. Tedy že investoři jsou 
ochotni zaplatit přibližně 15x více než je zisk všech akciových titulu v indexu za rok. Během roku 
2000 se však tento ukazatel na indexu S&P 500 vyšplhal až k hodnotám 44,3. Ještě daleko horší to 
bylo na indexu Nasdaq composite, který právě obsahuje primárně technologické společnosti, zde 
bylo možné pozorovat v roce 1999 hodnoty až 189,7 (Carew, Mikolajczak, 2015).  

 
Analytici naprosto přehlíželi základní analýzy podniků a jejich schopnost generovat zisk. Podle 

průzkumu banky HSBC Holdings, která dělala analýzu na základě poměru P/E společností v oblasti 
technologií, byly společnosti v průměru nadhodnoceny o 40 %. Dále uvádí, že jediný způsob, jak by 
se mohly dostat na vhodné ocenění, by bylo, že by vykazovaly po dobu pěti let nárůst výnosů o 80 
% ročně. Přitom dokonce i společnost Microsoft Corporation měla průměrný nárůst výnosů „pouze“ 
okolo 50 % (Smith).  
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4 Finanční krize 2008 
Poslední finanční krize, která zasáhla celý svět, začala roku 2007, kdy její hlavní projev byl v roce 
2008.  Začátek této krize byl tedy na konci roku 2007, kdy zkrachovaly dva hedgové fondy investiční 
banky Bear Stearns. Krach těchto dvou fondu však nebyl přímou příčinou krize. Příčiny sahají až 
k předešlé recesi, která byla způsobena právě splasknutím dot.com bubliny. Jedna z důležitých udá-
lostí proběhla již roku 1999, kdy byl přijat Gramm-Leach-Bliley Act, který mimo jiné rušil Glassův-
Steagallův zákon, který byl přijat roku 1933 v návaznosti na velkou hospodářskou krizi, které měl 
v budoucnu předcházet. Tento zákon měl za úkol oddělit komerční a investiční bankovnictví. Díky 
tomu mohly být bankovní domy zainteresovány v jakémkoli druhu finančních aktiv. V 70. letech se 
také značně rozšířila sekuritizace, která umožňuje prodávat úvěry bank a další produkty dalším in-
vestorům jako jsou podílové a penzijní fondy a další (Jílek, 2001).  
 

Primární příčinou krize roku 2008 byla hypoteční bublina v roce 2007 v USA, která se začala 
utvářet již roku 2002 kvůli nízkým úrokovým sazbám. Banky kvůli konkurenceschopnosti začaly dá-
vat půjčky i méně bonitním klientům a obligace prodávaly investičním bankám. Brzy se však stalo, 
že banky dávaly hypotéku téměř komukoli včetně lidí bez stálého příjmu. Finanční poradci byli mo-
tivováni dávat spíše hypotéky s proměnlivou úrokovou sazbou, protože za ně dostali vyšší prémio-
vou složku. Na trhu se začalo objevovat velké množství tak zvaných subprime5 půjček. Další problém 
přibyl v podobě CDO6. Banky CDO začaly využívat ke spojení více subprime půjček dohromady 
s půjčkami, které měly dobrý rating. To jim umožnilo subprime půjčky jednoduše prodat dále in-
vestičním bankám. Tyto praktiky vpustily na trh obrovské množství likvidity, která způsobila obrov-
ský nárůst na trhu s bydlením (Amadeo, Estevez, 2020). 

 
Vzhledem ke snadné možnosti získání půjčky a nízkým úrokovým sazbám letěly ceny nemo-

vitostí velmi rychle vzhůru. FED byl nucen začít zvedat úrokové sazby k ochlazení ekonomiky. Méně 
bonitní dlužníci přestali být schopni splácet jejich úvěry, což vyústilo až k roku 2007, kdy praskla 
bublina na trhu s bydlením. Vzhledem k tomu, že úvěry na bydlení byly propojeny s fondy a deri-
váty, hypoteční bublina spolu ruku v ruce položila i celý finanční průmysl. Příkladem je krach jedné 
z velmi významných investičních bank Lehman Brothers, která patřila mezi největší majitele swapů 
úvěrového selhání7 (Amadeo, Estevez, 2020).  

 
 
 
5 Půjčky, které jsou odmítnuty kvůli bonitě klienta poskytovali z primárního trhu. Jedná se o velmi rizikové 

úvěry a díky tomu mají často daleko vyšší úrok.  
6 Collateralized debt obligation – Zajištěná dluhová obligace je cenný papír, který má za podkladové aktivum 

dluhové instrumenty.  
7 Jedná se o derivát, který složí k přenosu rizika ze selhání úvěru z jednoho subjektu na jiný. Subjekt, který 
swap vydává se ním chrání proti úvěrovému riziku, který za první subjekt přebírá subjekt druhý, který za dané 

riziko dostane určitou prémii. 
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5 Metodika 
 
Metodika práce je založena na fundamentální analýze amerického akciového trhu za pomocí ana-
lýzy jednotlivých významných akciových indexů, které jsou popsány v teoretické části. K analýze 
jsou použita podstatná makroekonomická data, která jsou úzce navázaná na kapitálové trhy. Jedná 
se například o HDP, míru nezaměstnanosti, fiskální a monetární politiku, na kterou je přímo navá-
zaná nabídka peněz a úrokové míry. Dále celé dění trhu je v době pandemie porovnáno se splask-
nutím dot.com bubliny a finanční krizí z roku 2008. Jednotlivé události tvoří v celku meta analýzu, 
která ukazuje reakci trhu na jednotlivé události a stimuly, ať už se jedná o dobu, kterou trh potře-
boval k dosažení na nová maxima, nebo o dobu trvání medvědího trhu. Poslední částí analýzy je 
popsání neobvyklého dění na trhu s ropou, díky kterému silně utrpěl celý energetický sektor.  
 
Jednotlivá makroekonomická data jsou interpretována v přímé návaznosti na akciový trh, a to 
buďto vysvětlením propojení a následnou korelací, nebo pomocí jednotlivých indikátorů. Tato data 
jsou pak použita i k identifikaci momentálního nadhodnocení trhu oproti ekonomice, a to jak z po-
hledu celého akciového trhu, tak i z pohledu jednotlivých ekonomických sektorů a akciových spo-
lečností v těchto sektorech vystupujících. Data byla čerpána z předních analytických stránek jako 
Bureau of Economic Analysis, Trading Economics, Federal Reserve Economic Data atd. Dále byly 
k vytěžení dat použity společnosti poskytující grafy trhu jako například Trading view. 
 
Pro naplnění cíle byla zvolena fundamentální analýza, která je v době podobných situací spolu s psy-
chologickou analýzou zásadnější než analýza technická, a to především z důvodu častých zásahů za 
pomoci fiskální a monetární politiky.  
  



 
  | 23 

Praktická část 

6 Analýza dopadu pandemie 
 

Graf č.2: Vývoj indexu S&P 500 v období pandemie (denní graf) 
 

 
Zdroj: Tradingview.com 
 
Na grafu č. 2 můžeme vidět vývoj indexu S&P 500 od počátku pandemie. První případ nákazy 
se datuje k 17. listopadu roku 2019. Od 23. ledna se pak v Číně začaly objevovat první přísné 
restrikce pohybu a město Wu-chan, kde se nákaza objevila, bylo odříznuto od okolního světa. 
Americký akciový trh na epidemii Covid-19 nereagoval až do 19.2.2020, kdy začal index S&P 
500 padat ze svých dosavadních maxim, hladiny 3386 bodů až k hladině 2237 bodů, které do-
sáhl 23.3.2020. Tedy během 33 dnů index ztratil přibližně 34 %. Bodově pak tento propad pře-
konal obě velké události 21. století, a to jak dot.com bublinu tak světovou finanční krizi roku 
2008. 
 

Tento pohyb a načasovaní propadu lze vysvětlit ekonomickým výhledem. Prvotní domněnka 
byla, že opatření způsobí primárně negativní nabídkový šok, který byl zapříčiněn zavřením čínských 
továren. Produkce těchto továren se z velké části zaměřuje i na uspokojení potřeb amerických spo-
lečností. Investoři tedy nejspíše očekávali, že stejně jako tomu bylo v epidemii virem SARS, nebo 
MERS i COVID-19 rychle odezní. Díky tomu by uzavřené čínské továrny mohly opět otevřít a dohnat, 
nebo alespoň zmírnit propad výroby (Jaroslav Tupý, 2020). Obavy negativního nabídkového šoku 
zněly i od samotných společností. Například americká společnost Apple Inc. 17. února 2020 varo-
vala před nižšími příjmy kvůli šíření viru, zavřenými prodejnami, a především nižší produkci 
nových produktů. Padla i zmínka o dočasně omezené distribuci nových iPhonů po celém světě.  
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Vzhledem k dalšímu šíření viru do světa se však nenaplnil pouze scénář negativního nabídko-
vého šoku. Díky restrikcím po celém světě, mezi které patřilo omezení pohybu osob, uzavíraní vý-
roby a služeb a podobně, se k negativnímu nabídkovému šoku projevil i negativní poptávkový šok 
ve velké části odvětví průmyslu a služeb. Samotná pandemie a strach z neznáma vedla k velmi rych-
lému výprodeji.  

 
Pandemií svět v moderních dějinách zažil už vícero, nejvíce známa je Španělská chřipka, která pro-
bíhala mezi lety 1918 až 1920. Počet obětí se pak uvádí mezi 20–100 miliony. Vývoj na finančních 
trzích se neustále vyvíjí, a protože se v 21. století chování trhů poměrně dost odlišuje od století 20., 
tak se nabízelo analyzovat spíše epidemie MERS a SARS, které svět zasáhly právě v 21. století. Vzhle-
dem k tomu, že se jednalo pouze o epidemie, které nijak významně nezasáhly americkou ekono-
miku, zvolil jsem dva největší propady na trhu v 21.století a to dot.com bublinu a velkou finanční 
krizi.  
 
Na grafu č.3 lze vidět vývoj indexu S&P 500 od roku 1994 až do současnosti. Číslice označují jednot-
livé propady, kterými se práce dále zabývá. Jednotlivé propady byly způsobené rozdílnými příči-
nami, díky tomu se pohyb na trhu hodně odlišoval. 

 
 
Graf č.3: Index S&P 500 od roku 1994 (1 -splasknutí dot.com bubliny, 2 – Finanční 

krize, 3 – pandemie Covid-19) 
 

 
Zdroj: https://www.macrotrends.net/2324/sp-500-historical-chart-data 
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Tabulka č.1: Porovnání propadů 
 

 Procentní 
propad* 

Propad 
v bodech* 

Datum 
počátku 

medvědího 
trhu 

Doba 
medvědího 

trhu 
(ve dnech) 

Doba 
k novému ATH8 

(ve dnech) 

Dot-com bub-
lina 

-49 % 750 24. 3. 2000 929 1808 

Finanční krize -57 % 889 9. 10. 2007 517 1379 

Pandemie 
SARS-CoV-2 

-34 % 1149 19. 2. 2020 33 121 

Zdroj: vlastní zpracovaní  
 

V tabulce č.1 jsou údaje k jednotlivým medvědím trendům. Přesto, že pandemie měla prak-
ticky nejhorší následky pro ekonomiku, tak si můžeme všimnou, že medvědí trend trval pouze 33 
dní, kdy ale zvládl trh klesnout o více bodů, než v případě dot.com bubliny i finanční krize. Dalším 
velmi zajímavým údajem, je fakt, že se trh dokázal dostat na nová maxima již za 121 dní, kam jsou 
započítaný i svátky a víkendy, tedy dny, kdy se neobchoduje. Tím rok 2020 překonal více než o deseti 
násobek roky předešlých propadů.  

 
Při pohledu na graf č.4 indexu VIX je velmi dobře viditelné, že na počátku pandemie byla ná-

lada na trhu velmi podobná jako v případě finanční krize roku 2008, ale index volatility rostl ještě 
rychleji než při zmíněné krizi. Svého maxima pak dosáhl 18.3.2020 a od 20.3.2020 začal index velmi 
rychle klesat, a to především kvůli zklidnění situace pomocí monetární a fiskální politiky. Stále se 
však index nedostal na své původní hladiny, což velmi dobře naznačuje, že pandemie je tu stále 
mezi námi.   
 

 
 
 
8 ATH- All time High je zkratka, která označuje pokud se daný instrument dostane na nejvyšší hodnotu za 

celou dobu.  
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Graf č.4: Index VIX, týdenní graf 
 

 
Zdroj: Tradingview.com 
 
 

6.1 Fundamentální analýza 
Z pohledu fundamentální analýzy je v této práci nejdůležitější pohled dopadu pandemie na ekono-
miku Spojených států amerických. Mezi důležitá data je zahrnut vývoj hrubého domácího produktu, 
situace na trhu práce, monetární a fiskální politika a s ní spojená nabídka peněz. Nutné pak zmínit, 
že některé výkyvy na trhu byly spojené spíše s náladou na trhu, která nebyla nijak podpořena fun-
damenty.  
 

6.1.1 Hrubý domácí produkt 
Vztah mezi akciovým trhem a reálnou ekonomikou byl vždy částí finanční teorie. Mezi hlavní uka-
zatele reálné ekonomiky patří hrubý domácí produkt. Vztah mezi reálnou ekonomikou a vývojem 
akciových trhů má poměrně logické vysvětlení. Pokud se daří dané ekonomice a roste HDP, bude 
se pravděpodobně dařit i společnostem působícím v dané ekonomice, a proto i jednotlivým inves-
torům a akciovému trhu. Toto pravidlo platí i zpětně, pokud se daří akciovému trhu a zvyšují se 
objemy investic, mají společnosti více zdrojů na růst a nové podnikatelské záměry, a to přímo ovlivní 
růst budoucí ekonomiky. Tato myšlenka pak byla podpořena významnými ekonomy jako je Samu-
elson a Lynch (Chovancová, Árendáš, Kotlebová, Pilch, 2017).  
 

V posledním desetiletí se však objevily názory, že akciový trh předbíhá, nebo zaostává za vý-
vojem HDP. Ekonomové Musílek či Siegel pak upozorňují, že akciové trhy mohou předbíhat reálnou 
ekonomiku až o 9 měsíců. Vysvětlením může být psychologické naladění na trhu, kdy pokud trh 
roste, vyvolává v investorech nadměrný optimismus a naopak (Chovancová, Árendáš, Kotlebová, 
Pilch, 2017). 
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Graf č.5: Procentuální vývoj HDP v Americe (2018-2020) 
 

Zdroj: www.Tradingeconomics.com 
 
 

Na grafu č.5 výše vidíme procentní změnu HDP v Americe od roku 2018 po konec roku 2020. 
Od počátku pandemie americké HDP kleslo nejdříve v prvním kvartálu o 5 % a v druhém až o 31,4 
%. Ve třetím kvartálu pak hrubý domácí produkt rostl o 33,4 %.  

Akciový trh reagoval na pandemii již v prvním kvartálu roku 2020. Na akciovém indexu S&P 
500 byl propad ke dni 23.3.2020 až 34 %. Tento den byl také trh na svém dosavadním minimu po 
dobu pandemie. Na tomto příkladu je vidět předběhnutí reálné ekonomiky akciovým trhem, který 
pak dále reálnou ekonomiku táhne s dalšími faktory na původní hodnoty.  

 
Graf č.6: Procentuální změna HDP v USA oproti minulému období (rok 2000-2020) 
 
Zdroj: https://tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth 
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Graf č.6 znázorňuje procentní změnu HDP a můžeme vidět, že během jednotlivých propadů 
(dle grafu č. 3) na akciovém trhu docházelo i k propadům HDP. 

 
Po splasknutí dot.com bubliny byl znatelný propad v HDP v roce 2001, meziročně se však růst 

HDP držel v kladných číslech, konkrétně rostl o 1 %. V záporných číslech se pak ocitly soukromé 
hrubé domácí investice, které poklesly o 5,6 % a čistý export kvůli poklesu exportu o 5,8 % a poklesu 
importu o 2,8 % (U.S. Bureau of Economic Analysis,2021). 

 
Během finanční krize bylo meziročně HDP v mínusu po dobu dvou let. Roku 2008 kleslo HDP 

o 0,1 %, kdy největší pokles o 8,2 % byly hrubé domácí investice. Menší pokles byl i ve výdeji do-
mácností, konkrétně pokles o 0,2 %. V roce 2009 HDP pokleslo o 2,5 %, hrubé domácí investice 
poklesly až o 21,2 % a jedná se o největší pokles hrubých domácích investic za posledních 20 let. 
Výrazně klesl i export o 8,4 % avšak import i přes značné posílení dolaru klesl ještě výrazněji než 
export, a to o 13,1 % (U.S. Bureau of Economic Analysis,2021). 

 
Největší propad HDP v 21. století byl tedy právě roku 2020 a to jak roční, tak kvartální. V dru-

hém kvartálu se jednalo o pokles 31,4 %, v ročním měřítku byl pokles 3,5 %.  Ve třetím kvartále se 
pak HDP mírně srovnalo a celkové HDP dělalo 21 170,3 miliard dolarů, tedy o 1650.2 miliardy dolarů 
více než ve druhém kvartálu. Největší nárůst byl ve výdajích domácností na spotřebu, který se zvýšil 
o 1304.2 miliardy dolarů a naopak klesl čistý export, a to především díky razantnějšímu zvýšení 
importu (U.S. Bureau of Economic Analysis, 2021). 

 
Obecně tedy jde říct, že během pandemie kleslo HDP z důvodu poklesu prakticky veškerých 

složek HDP, důvodem byly zcela jistě restrikce. Po uvolnění restrikcí se spotřeba pomalu začala zve-
dat, kromě stále velmi zasažených služeb, které jsou i ve čtvrtém kvartále pod úrovněmi z minulých 
let, mezitím co zboží již překonalo ve třetím a čtvrtém kvartále čísla z roku 2019. Zvýšení výdajů na 
zboží pak mohly podpořit fiskální stimuly. Společnosti na tuto skutečnost reagují a ve čtvrtém kvar-
tále zvýšily investice, které opět přesahují čísla z roku 2019. Snížený zůstal export, a to jak zboží, tak 
služeb, který zatím nedokázal dosáhnout  čísel z předešlých let. 

 
Důležitějším pohledem pro akciový trh je pak pohled na tržní kapitalizaci oproti vývoji HDP. 

Tímto porovnáním se zabýval jeden z nejznámějších investorů dnešní doby Warren Buffett, který 
k této problematice sestavil i jednoduchý indikátor. V tomto indikátoru porovnává index Wilshire 
5000, který obsahuje hrubý domácí produkt a veškeré akcie amerických společností, které jsou ob-
chodované na americkém trhu. K tomuto poměru pak dodal intervaly, kdy je akciový trh podhod-
nocený a naopak. Tyto intervaly říkají, že pokud je tržní kapitalizace pod 50 % HDP, pak je trh vysoce 
podhodnocený. Správná hladina je mezi 75 % a 90 %. Jestliže indikátor přesáhne hladinu poměru 
1,15 neboli tržní kapitalizace k HDP je 115 %, pak je trh nadhodnocený (Mislinski, 2021).  
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Graf č.7: Warren Buffett indikátor 
 

 

Zdroj: https://www.longtermtrends.net/market-cap-to-gdp-the-buffett-indicator/ 
 
Na tomto grafu můžeme vidět zmíněný indikátor. Před obdobím pandemie byl poměr roven číslu 
1,55 tedy 155 %. Toto číslo naznačuje poměrně hodně nadhodnocený trh, kdy i přes uzavření vět-
šiny továren poměr spadl pouze k 125 %. Například před splasknutím dot.com bubliny byl indikátor 
„pouze“ na 140 %. Na ještě vyšší číslo se indikátor dostal v posledních měsících, kdy akciový trh 
roste daleko rychleji než HDP. Momentálně se nacházíme v situaci, kdy je trh velmi vysoce nadhod-
nocen v porovnáním s momentálním HDP. Kapitalizace Wilshire 500 je skoro dvojnásobná oproti 
HDP a u indexu S&P 500 je poměr 1,81. Sám Buffett uvedl, že: „Pokud se poměr blíží 200 %, zahrá-
váte si s ohněm.“ (Buffett in ANG, Carmen, 2021).  
 

6.1.2 Nabídka peněz 
Nabídka peněz na trhu bývá označována jako jeden z nejdůležitějších faktoru vývoje finančních 
trhů. Za předpokladu, že je poptávka po penězích konstantní a centrální banky zvýší nabídku peněz, 
jedná se o pozitivní jev pro finanční trhy, protože jednotlivé subjekty, které se nacházejí se v dané 
ekonomice se snaží přebytečné zdroje alokovat do výnosnějších aktiv. Tím pádem se zvýší poptávka 
na akciovém trhu a akciový trh stoupá na hodnotě. Tento jev je pak označován jako efekt likvidity 
(Chovancová, Árendáš, Kotlebová, Pilch, 2017). 
 

Nabídka peněz se v Americe řídí pomocí fiskální a monetární politiky. V průběhu uzavření eko-
nomiky z důvodu pandemie bylo možné pozorovat velké množství opatření, která byla zavedena za 
účelem stimulovaní ekonomiky. 
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Federální rezervní systém na pandemii a s ní spojené opatření velmi rychle zareagoval. 
11.3.2020 prohlásila WHO9 COVID-19 za pandemii, dva dny poté 13.3.2020 vyhlásil prezident Spo-
jených států amerických „national emergency“, díky čemuž dal nouzové pravomoci FEDu10. Fede-
rální rezervní systém na situaci zareagoval v neděli 15.3.2020, kdy ohlásil opatření v podobě snižo-
vání úrokových sazeb prakticky na nulu a kvantitativní uvolňování 700 miliard dolarů. 

 
K monetární politice pak v Americe také probíhala expanzivní fiskální politika. Cíl této fiskální 

politiky bylo pokusit se lidem zajistit kompenzaci v období pandemie, aby byli dále schopni splácet 
své závazky. Fiskální podpora roku 2020, která byla přijata, byla razantně vyšší než při krizi roku 
2009. Fiskální pomoc byla distribuovaná v podobě jednotlivých balíčků, kdy její výše byla 2,2 bilionů 
dolarů, které byly jednak vyhrazeny pro podniky, fondy půjček a záruk apod., ale zároveň byla část 
distribuována mezi americké občany v podobě „helicopter money“, kdy měli občané nárok na jed-
norázovou úhradu ve výši 1200 dolarů za osobu a dalších 500 dolarů za každé dítě. Také byla navý-
šena podpora v nezaměstnanosti a to o 600 dolarů týdně, na dobu až čtyř měsíců (King, Sergent, 
2020).  

 
Tato opatření vedla k radikálnímu zvýšení nabídky peněz v ekonomice. V USA se pak sleduje 

peněžní agregát M2 a v Evropě ECB11 se sleduje agregát M3. Na grafu č.8 je zobrazen vývoj nabídky 
peněžního agregátu M2 v porovnání s akciovým indexem Dow Jones Inustrial Avarege. Graf velmi 
dobře ukazuje, že po zvýšení nabídky peněz v ekonomice se trh velmi rychle dostal zpět na úroveň 
před pandemií. U indexu DJI to trvalo necelý rok, konkrétně 271 dní (včetně víkendů a svátků, kdy 
se neobchoduje). Na zvýšení nabídky peněz reagoval trh i po finanční krizi roku 2008. V této době 
byl však nárůst peněžního agregátu daleko nižší než během pandemie. Během roku 2020 vzrostla 
hodnota agregátu M2 v americké ekonomice skoro o 4 biliony dolarů, tedy o 26 %. Jedná se přitom 
o nejvyšší procentuální navýšení od roku 1943 (Greenwood, Hanke, 2021).  

 

 
 
 
9 Světová zdravotnická organizace 
10 Federální rezervní systém – centrální bankovní systém Spojených států amerických  
11 Evropská centrální banka 
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Graf č.8: Vývoj nabídky peněz M2 a vývoj DJI 

 

Zdroj: https://tradingeconomics.com/united-states/money-supply-m2 
 

 
Pro lepší pochopení dopadu COVIDU-19 a monetární a fiskální politiky na americký trh, mů-

žeme na grafu č.9 vidět vývoj indexu S&P 500 (modrá) v komparaci s počtem nově nakažených 
(oranžová) a počtem úmrtí na COVID-19 (červená). Přes počáteční prudký pokles, který trval 33 dní, 
lze vidět, že se trh stabilizoval, a i přes výší počet nově nakažených dále neklesal. Nejnižší hodnota, 
kterou index zasáhl byla 2237 bodů, dne 23.3.2020. Lze tedy říct, že po snížení úrokových sazeb a 
kvantitativního uvolňovaní trh padal pouze 7 dní. Poté se začal vracet k svým původním hodnotám, 
kdy si můžeme všimnout, že ani na druhou vlnu nárůstu nově nakažených, která začala na konci 
června, trh nezareagoval větším propadem a pozitivní nálada na trhu přetrvávala. 
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Graf č.9: Porovnání nárůstu případů Cov-19 a úmrtí v USA s vývojem Indexu 
S&P500 

 

 
Zdroj: YU,Gavin 2020. Dostupné z: https://www.ripublication.com/irbf20/irbfv12n1_01.pdf 
 
 

K nabídce peněz je vhodné zmínit i výšku „margin dluhu“. Margin je velmi oblíbený nástroj 
obchodníků, umožňuje jim totiž koupit aktiva, na které nemají finance. Obchodovaní na margin je 
obchodování na úvěr, kdy investor ručí za vypůjčené peníze věřiteli koupeným aktivem. Jedná se 
tedy jednoduše o obchodování na dluh, při kterém vzniká pákový efekt (Hladík, 2020).  
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Graf č.10: Vývoj indexu S&P500 a výše margin dluhu 
 

Zdroj: MISLINSKI, 2021. Dostupné z: https://www.advisorperspectives.com/dshort/upda-
tes/2021/03/17/margin-debt-and-the-market-up-another-1-9-in-february-continues-record-trend 
 
 

Graf č. 10 znázorňuje vývoj akciového indexu S&P 500 společně s výškou dluhu, který je krytý 
cennými papíry. Marginový dluh je na nejvyšší úrovni a přesahuje 800 miliard dolarů. V posledních 
měsících se stoupajícím trhem velmi rychle roste i dluh, který obchodníci na investice využívají. Před 
tímto rostoucím dluhem varoval na svém twittrovém účtu i investor Michael Burry, který se prosla-
vil, když jako jeden z prvních obchodníků předpověděl hypoteční bublinu a dokázal na ní úspěšně 
vydělat. Burry na svém twitteru sdílel podobný graf ukazující narůstající margin dluh k němuž na-
psal: „Trh tančí na ostří nože“ (Burry in Mohamed, 2021). Toto tvrzení dále opodstatňuje tím, že se 
na trhu nachází čím dál více gamblerů a spekulantů, kteří nafukují bubliny a využívají k tomu dluh 
(Burry in Mohamed, 2021). 
 

 Příkladem může být letošní kauza spojená se společností GameStop. Cena této společnosti 
byla vyhnána jedním uživatelem Redditu12 za kterým stálo velké množství sledovatelů. Na stránce 
s názvem Wall street bets byly akcie této společnosti propagovány se záměrem poškodit fondy, 
které vsázely na pokles ceny. Nakonec se této skupině spekulativních obchodníků podařilo vyhnat 

 
 
 
12 Reddit je otevřená bezplatná sociální síť založena roku 2005. 
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cenu akcie z necelých 20$ za akcii na 460$ za akcii. Mimo jiné tyto obchody hnané díky sociálním 
sítím, jsou dalším bodem, který Michael Burry kritizuje. 
 

6.1.3 Úrokové sazby 
Úrokové sazby a jejich změny jsou dalším velmi důležitým faktorem pro akciový trh. Úrokové sazby 
představují cenu peněz na peněžním trhu. V případě, že dojde ke zvýšení úrokových sazeb centrální 
bankou, komerčním bankám se zvýší náklady na přístup k dodatečným zdrojům a tím pádem budou 
zvyšovat úrokové sazby svým klientům. Následkem pak je snížení zdrojů klientům, pokles spotřeby 
i investic. Následuje snížení tržeb společností a tím pádem i pokles cen akcií (Chovancová, Árendáš, 
Kotlebová, Pilch, 2017). 
 

Zvýšení úrokových sazeb má za následek i růst úroků z dluhopisů. Vlády jsou nuceny zvýšit 
úroky ze státních dluhopisů, protože se zvýšením úrokové sazby roste i úrok z vkladů klientů na 
účtech komerčních bank. Investoři by tedy státní dluhopisy nekupovali, pokud by nalezli podobné 
zhodnocení bez rizika na spořících účtech bank. Dluhopisový trh je konkurenční k akciovému trhu. 
Pokud mají investoři potenciálně vyšší zhodnocení na dluhopisovém trhu s nižším rizikem než na 
akciovém trhu, přesunou svůj kapitál pravděpodobně do dluhopisů, což bude mít za následek opět 
pokles na akciovém trhu (Chovancová, Árendáš, Kotlebová, Pilch, 2017). 

 
Určování úrokových sazeb mají na starosti centrální banky a je to jeden z nejvýznamnějších 

nástrojů měnové politiky. Centrální banky se pomocí úrokových sazeb snaží udržet inflaci v cílové 
hodnotě, která je momentálně okolo 2 % (+- 1 %). Vyšší úrokové sazby táhnou inflaci dolů. Nízké 
úrokové sazby pak používají pro stimulaci ekonomiky.  
 

Graf č.11: Vývoj úrokových sazeb v USA (1995-2021) 
 

Zdroj: https://fred.stlouisfed.org/series/INTDSRUSM193N 
 

Graf č. 11 znázorňuje vývoj úrokových sazeb v USA od roku 1995. Šedě jsou opět zaznačeny 
období recese. Z grafu je zřetelné, že FED na recese reaguje snížením sazeb, aby stimuloval ekono-
miku. Během pandemie však FED snížil úrokové sazby na dosud neviděnou hladinu 0,25 %. Opět se 
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tedy jedná o historicky nejrazantnější opatření, které ze strany Federálního rezervního systému při-
šlo. Toto opatření má pak velmi pozitivní vliv pro akciový trh a to především díky levnému kapitálu, 
který je uvolněn na trh.  
 
 

Graf č.12: Vývoj inflace v USA (1995-2021) 
 

Zdroj: https://tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi 
 
 

Tento graf č.12 zobrazuje momentální vývoj inflace ve Spojených státech amerických. Mů-
žeme vidět, že během recesí se inflace snižuje, což je poměrně logický jev. Během pandemie byla 
inflace okolo 0 % a po dobu 40 let nebyla ve Spojených státech amerických zaznamenána význam-
nější inflace. Inflaci přes 10 % v USA zaznamenali naposledy na konci 80. let a začátkem 90. let mi-
nulého století. Podle zářijového shrnutí Federálního rezervního systému by se inflace ke své cílové 
hladině 2 % měla vrátit až v roce 2023. Oproti tomu analytici včetně bývalého předsedy Federální 
rezervní banky v New Yorku Billa Dudleyho, vznášejí obavy proti tomuto odhadu. Sám Bill Dudley 
řekl pro Bloomberg, „Bez pochyb byla inflace dlouhou dobu velmi nízká, a to i přes extrémní mě-
nové stimuly. Je však na místě věřit tak silně, že bude tento trend přetrvávat? Vidím řadu důvodů, 
proč by se inflace mohla vrátit mnohem rychleji, než naznačuje konsensus.“ (Dudley, 2020).  

 
K důvodům, proč by se inflace mohla rychle zvedat pak uvádí snížený základ pro výpočet nové 

inflace, který byl způsobený snížením cen během pandemie. Dále pak předpoklad, že se společnost 
vrátí k běžnému výdajovému modelu v druhé polovině roku 2021, kdy by mohly být díky vakcínám 
otevřeny restaurace a hotely. K návratu poptávky, pak Bill Dudley uvádí, že je dokonce možnost, že 
nastane prudké zvýšení cen, které byly razantně sníženy v období pandemie. Nepředpokládá však, 
že by toto navýšení bylo vyváženo snížením cen v oblasti, kde bude následně pravděpodobně nižší 
poptávka než během pandemie např. streamovací služby. Dalšími důvody jsou neuspokojení po-
ptávky z důvodu snížení produkce a pozastavení investic v roce 2020.  
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Samotný FED pak uvedl, že nebudou zvyšovat úrokové sazby, dokud nebude zaměstnanost na 
maximální udržitelné úrovni a inflace se bude pohybovat na úrovni  
2 %. S tím, že sám FED počítá, že v krátkém období bude inflace hranici 2 % převyšovat. Důležitou 
změnou je vnímání fiskálních pomocí ze strany vlády, která podle Dudleyho bude s největší pravdě-
podobností dále podporovat ekonomiku. „Místo obav z rostoucího zatížení federálního dluhu nyní 
ekonomové vidí mnohem větší prostor pro agresivní opatření, které povede k vyrovnání význam-
ných nedostatků v poptávce. Výsledkem je, že vláda pravděpodobně nebude chtít odstranit fiskální 
stimuly tak rychle, jako tomu bylo po finanční krizi v roce 2008 (krok, který vedl k neuspokojivě 
pomalému oživení).“ (Dudley, 2020). Právě úrokové sazby, které jak už jsem zmínil momentálně 
podporují akciový trh a umožňují společnostem získat levné peníze na investice, jsou nejúčinnějším 
nástrojem pro boj s inflací.  
  

6.1.4 Trh práce 
Situace na trhu práce je pro investory velmi sledovaným ukazatelem, který má velký vliv na akciový 
trh. Nejvíce je sledovaná nezaměstnanost, která stejně jako HDP odráží silnou nebo slabou stránku 
ekonomiky. Čím nižší je nezaměstnanost, tím lépe pro ekonomiku. Pokud se daří ekonomice, mělo 
by se dařit i jednotlivým subjektům v ní účinkujících. 

Obchodníci pak sledují především dva ukazatele, a to celkovou nezaměstnanost a NFP report. 
NFP report je zkratka pro non farm payroll employment. Tato zkratka pak znázorňuj změnu v počtu 
zaměstnanců vyjma zemědělského sektoru, neziskových organizací, vládních zaměstnanců a dal-
ších. Zaměstnanci uvedení v NFP reportu představují přibližně 80 % zaměstnanců podílejících se na 
HDP.  

Nezaměstnanost je přímo navázaná na hrubý domácí produkt. Tímto vztahem se zabýval ame-
rický ekonom Arthur M. Okun, který stanovil Okunův zákon. Jedná se o zákon, který vyjadřuje em-
pirický vztah mezi skutečným a potenciálním produktem v závislosti na rozdílu skutečné a přirozené 
míry nezaměstnanosti. Zjednodušeně řečeno říká, že každé procento růstu nezaměstnanosti nad 
jeho přirozenou úroveň, náleží pokles HDP přibližně o 2 % až 3 %. 
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Graf č.13: Vývoj nezaměstnanosti v USA (1995-2021) 

 
Zdroj: https://fred.stlouisfed.org/series/UNRATE#0 
 

Graf č. 13 znázorňuje vývoj nezaměstnanosti ve Spojených státech amerických od roku 1995. 
šedé vyznačení značí období recesí. Oproti splasknutí dot.com bubliny a finanční krizi, byl nárůst 
nezaměstnanosti během pandemie rekordní. V dubnu roku 2020 nezaměstnanost stoupla až na 
14,8 %, což byl největší pozorovaný nárůst, který nebyl od roku 1948 od kdy jsou data o nezaměst-
nanosti známá. Jednalo se také o nejvyšší meziměsíční zaznamenaný nárůst, ale nyní se však neza-
městnanost snižuje a momentálně se nachází na úrovni 6,3 %.  

 

6.1.5 Zisk firem 
Rozsáhle celosvětové opatření se samozřejmě nutně muselo projevit na ziscích společností. Zisk 
jednotlivých společností vykazuje jeden z nejdůležitějších ukazatelů pro investory, protože náku-
pem akcií společností získávají i podíl na jejich zisku. Zisk je tedy jedním z nejvíce sledovaných uka-
zatelů, ačkoli nutno říct, že v poslední době můžeme vidět čím dál větší trend kupování společností, 
které zatím žádný zisk negenerují. Investoři do takových společností investují především proto, aby 
předstihli ostatní investory a koupili společnost dříve a levněji, protože s rostoucím ziskem se ohod-
nocení firmy na akciovém trhu logicky zvedá.  
 

Pro zjednodušení sledování zisků firem obchodníci především sledují EPS (earnings per share). 
Jedná se o přepočet čistého zisku, očištěného o preferenční dividendy, na jednu akcii.  Mezi další 
hojně sledované ukazatele spojené se ziskem patří P/E poměr. 
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Graf č. 14: Vývoj EPS amerických společností 

Zdroj: BUTTERS, John. Earnings Insight. Factset.com [online]. 
 
 Graf č. 14 nám ukazuje porovnání vývoje indexu S&P 500 a vývoje EPS jednotlivých společ-

ností v něm obsažených. Můžeme si všimnout, že průměrný zisk na akcii klesl k hodnotám 140 $, 
kde se nacházel přibližně v prvním čtvrtletí roku 2018. Ke konci roku však EPS sahalo opět k hodno-
tám 180$, kde se nacházelo před pandemií. 
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Graf č.15: Shillerův PE poměr pro index S&P 500 
 

Zdroj: https://www.longtermtrends.net/sp500-price-earnings-shiller-pe-ratio/ 
 

Na grafu č.15 je vykreslen vývoj Shillerova P/E poměru, který se od běžného P/E liší tím, že 
jsou zisky očištěné o inflaci a o hospodářský cyklus. Hospodářsky cyklus pak pomáhá eliminovat to, 
že se jedná o cenu, která je dělená desetiletým klouzavým průměrem zisků. Dále na grafu můžeme 
vidět interpretační hladiny v jakých hodnotách je akciový index nadhodnocený, či podhodnocený.  

 
Pandemie covidu-19 na trhu způsobila pouze menší propad, a to především z důvodu, že hod-

nota indexu sice klesla o 33 %, ale s ní klesly i zisky společností přibližně o 21 %.  
 
Přes naprosté odpoutání trhu od HDP se trh ještě nedostal na hladiny, na kterých byl v roce 

2000, před splasknutím dot.com bubliny, ale nebezpečně se k ní blíží. Akciový trh se již dlouhodobě 
udržuje v hladinách velmi vysokého nadhodnocení, i přes to, že po propuknutí pandemie nebyl po-
kles tak razantní, jako právě při splasknutí dot.com bubliny, nebo po finanční krizi. Nutno však do-
dat, že důvodem, proč je index momentálně na vyšších hodnotách je i pokles zisků společností. Stále 
existuje několik segmentů na trhu, které zatím neměly možnost plně obnovit své podnikaní, ale 
investoři ve víře brzkého obnovení již vyhnali ceny akcií těchto segmentů nahoru, příkladem mohou 
být například letecké společnosti.   
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Graf č.16: Růst zisků společností zahrnutých v indexu S&P za rok 2020 
 

Zdroj dat: vlastní zpracování podle BUTTERS, John. Earnings Insight. Factset.com [online]. 
 

Graf č. 17: Růst příjmů společností zahrnutých v	indexu S&P 500 za rok 2020 
 

Zdroj: vlastní zpracování podle BUTTERS, John. Earnings Insight. Factset.com [online]. 
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Graf č.16 nám znázorňuje růst zisků společností podle jednotlivých odvětví. Graf č.17 pak růst 
příjmů podle odvětví, kdy modré sloupce vykreslují rok 2020 a šedé rok 2019. Jedná se o kalendářní 
roky. Ze všech nejhůře skončil energetický sektor i přes to, že sám John Butters (analytik společnosti 
Factset) v roce 2019 předpokládal, že energetický sektor v roce 2020 celý index povede, a to s na-
výšením zisků o 21.4 % oproti roku 2019. Nestalo se tak především kvůli značně snížené poptávce 
a cenám ropy, kterým se práce více věnuje v následující kapitole 5.1.6. Naopak oblast informačních 
technologií si vedla daleko lepé než v roce 2019. Důvodem byl lockdown a následné přemístění 
velkého množství firem do online prostředí. Lidé také daleko více využívali streamovacích služeb. 
Například jedna z nejznámějších společností nabízející streamovací služby Netflix Inc. reportovala 
v lednu roku 2020 o více než dvakrát větší EPS, než byl předpoklad. Místo 0,52 $ společnost dosáhla 
EPS 1,3 $ a v celém roce pak ve srovnání s rokem 2019 své více jak dvojnásobné navýšení EPS držela.  

 
Pokud se podíváme na výkon akciových titulů, zde jednoznačně převažovaly právě technolo-

gické společnosti. Technologický sektor je již delší dobu velmi oblíbeným místem pro nové investice. 
Zároveň během restrikcí jednotlivé společnosti nebyly tolik dotčeny jako právě například energe-
tické společnosti. Naopak velká část technologických společností (např. Alphabet, Intel,Apple, Face-
book, nebo třeba Verizon Communications) na omezeních dokázala získat. Všechny tyto společnosti 
se umístily v top 10 nejziskovějších firem za rok 2020 (Haqqi, 2020). 
 

Graf č.18: Vývoj indexů Nasdaq (černě) a S&P 500 (červeně) 
 

Zdroj: https://www.longtermtrends.net/nasdaq-vs-sp500/ 
 
 

Graf č.18 ukazuje vývoj indexů S&P 500 (červeně) a Nasdaq (černě) za posledních 30 let. Právě 
index Nasdaq, který primárně obsahuje akcie technologických společností, roste v posledním století 
výrazně rychleji než index S&P 500. Akcie technologických společností jsou velmi oblíbenými mezi 
investory již od dot.com bubliny. Investoři často kupují akcie s vidinou revoluční změny, která v bu-
doucnu přinese i velké zisky. Dobrým příkladem můžou být akcie společnosti Tesla Inc. Akcie této 



 
  | 42 

společnosti jsou dlouhodobě vysoce nadhodnocené oproti ziskům. V případě Tesly se tak dá říct, že 
investoři věří spíše budoucnosti, která je spojená s elektro mobilitou, autonomním řízením, nebo 
věří v samotného majitele, vizionáře a velmi výraznou osobnost nynější doby Elona Muska. Ani je-
den z aspektů však zatím nepřináší společnosti tak vysoké zisky, aby se cena akcií vůbec přibližovala 
reálné hodnotě. To dokazuje i P/E poměr, který má Tesla momentálně na hodnotě 1112. Pro srov-
nání průměrný P/E poměr pro celý americký automobilový průmysl je necelých 9. Tyto data se vá-
žou k datu 7.4.2021. Nutno dodat, že společnost Tesla byla v prosinci roku 2020 přidána i do indexu 
S&P 500.  

 
Rotace investorů k technologickým akciím byla podpořena právě pandemií a jednotlivými 

opatřeními. Daleko vyšší investice do technologických společností znázorňuje i graf č. 19 níže.  
 

Graf č.19: Vývoj poměrů indexů Nasdaq/S&P500 
 

Zdroj:  https://www.longtermtrends.net/nasdaq-vs-sp500/ 
 
 

Graf č.19 znázorňuje jednoduchý poměr mezi indexy. Je tvořen indexem Nasdaq který je dělen 
indexem S&P 500. Graf jasně ukazuje dominanci technologického sektoru v posledních letech. Po-
měr se dostal až k hranici z roku 2000, které trh dosáhl před splasknutí dot.com bubliny. Nutno však 
zmínit, že na rozdíl od dot.com bubliny májí technologické akcie vyšší zisky a nárůst indexu byl o 
dost pozvolnější. Vysoký nárůst v období pandemie byl pak podpořen opět zisky jednotlivých spo-
lečností. I přes to je však technologický trh značně nadhodnocen.  

 
Nemůžeme říct, že všechny sektory rostly stejně jako technologický sektor. Následující graf 

č.20 ukazuje P/E poměr a Shillerův P/E poměr pro jednotlivé sektory společností, které jsou zahr-
nuté v indexu S&P 500. Velké rozdíly na grafu mezi P/E poměrem a Schillerovo P/E je dán především 
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kvůli tomu, že zisk daných společností byl výrazně zasažen pandemií. Data jsou vázaná k posledním 
ohlašovaným výsledkům společností a cenně akcie z 19.4.2021. 

Graf č. 20: P/E a Shillerovo P/E pro jednotlivé sektory indexu S&P 500 
 

Zdroj: vlastní zpracování podle: https://www.gurufocus.com/sector_shiller_pe.php 
 
 

Na grafu č.20 je vidět, že nejlevnějším sektorem v indexu SP 500 je momentálně energetika. 
Energetický sektor však utrpěl během pandemie největší ztráty na ziscích což je vidět i na negativ-
ním P/E poměru, který naznačuje záporné zisky energetických společností v roce 2020. Na základě 
záporné hodnoty tak nelze říct, že je sektor levný, protože je evidentní, že záporná hodnota vznikla 
právě díky tomu, že společnosti z tohoto sektoru reportovaly záporná EPS.  

 
Energetický sektor byl během pandemie zasažen rozhodně nejvíce. Především pak kvůli zá-

porné ceně ropy a také díky tomu, že energetické společnosti jsou považovány za značně rizikové. 
Vzhledem k nízkému Shillerovu poměru a návratu ceny ropy se jedná o sektor, který je momentálně 
nejméně nadhodnocený. Za nízkým nadhodnocením, ale stojí velké množství důvodů. Největším 
problémem u velké řady těchto společností je snižování emisí a nárůst elektro mobility. Přes 
všechny tyto hrozby má energetický prostor jistě prostor k růstu. V S&P 500 tento sektor zastupuje 
23 akciových společností, které se primárně zabývají těžbou a distribucí plynu a ropy. Mezi nejzná-
mější patří Exxon Mobil Corp a Chevron Corp. Obě tyto společnosti měly v roce 2020 záporné EPS.   
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Naopak nejvíce nadhodnoceným sektorem dle pohledu P/E poměru je spotřební sektor. Zde 
je klasický P/E poměr více jak dvojnásobný oproti celkovému poměru S&P 500. Tento sektor zastu-
puje 66 akciových společností. Nelze však tvrdit, že veškeré akcie z tohoto sektoru jsou nadhodno-
ceny stejnou mírou. Najdeme zde zastoupení odvětví jako automobilový průmysl, ve kterém je spo-
lečnost Tesla s P/E poměrem 1167, nebo odvětví cestování, pod které spadá společnost Booking 
Holdings Inc s P/E poměrem 1639. Důvodem takto vysokého nadhodnocení u společnosti Booking 
je pak především výpadek příjmů kvůli extrémnímu snížení cestování. To dokazuje i Shillerovo P/E, 
které je momentálně na 47. U tohoto sektor bude tedy velmi záležet na délce trvaní pandemie a 
návratu k normálnímu životu a cestovaní. Ceny akcií společností, které jsou úzce spojené s cestová-
ním a pohybem osob, jako je třeba síť hotelů Hilton, jsou již na vyšší hodnotě, než byly před pande-
mií, ale jejich zisky jsou však nadále velmi snížené.  
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6.1.6 Ropa během pandemie 
Dění okolo ropy v období pandemie bylo poměrně náročnější a zasloužilo by si spíše celou samo-
statnou práci. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně zásadní část dění, které ovlivnilo vývoj na celém 
akciovém trhu, pokusím se alespoň ve zkratce shrnout,  co se stalo.   Je důležité zmínit, že ropu lze 
obchodovat pomocí tří kontraktů a to CFD13, futures14 a pomocí opcí, protože díky tomu se cena 
na jednotlivých kontraktech může lišit.   

 
Graf č.21: Vývoj ceny futures kontraktu ropy WTI a Brent za barel 

 

Zdroj: Short-Term Energy Outlook. IEA.org [online]. 4.3.2021 [cit. 2021-03-13]. Dostupné z: 
https://www.eia.gov/outlooks/steo/pdf/steo_full.pdf 
 

Na grafu č. 21 níže můžeme vidět vývoje ceny ropy WTI a Brent za jeden barel. Tento graf 
ukazuje cenu futures kontraktů. Zde je vhodné propad ceny rozebrat z dvou pohledů. Prvním bude 

 
 
 
13 Contract for difference – jedná se o smlouvu mezi dvěma stranami, která zavazuje prodávající stranu 

k úhradě rozdílu mezi aktuální cenou aktiva a cenou v době uzavření smlouvy. 

 
14 Futures kontrakt – Je smlouva mezi dvěma stranami o směně daného aktiva k předem stanovenému datu 

dodaní a za předem stanovenou cenu. 
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celkový pokles ceny ropy, druhým pak propad do záporných hodnot na květnovém futures kon-
traktu pro ropu typu WTI.  
 
 

Celkový propad byl zapříčiněn primárně tím, že cena ropy kvůli opatřením, která přímo souvi-
sela s potlačením pandemie, velmi utrpěla. Velké množství továren zastavilo, nebo velmi omezilo 
svou produkci, zpomalil se transport zboží a prakticky zastavila letecká doprava.  Tím pádem se 
dramaticky snížila celková poptávka po ropě. Energetický analytik pro společnost CFRA Research 
pak uvedl, že: „Poptávkový šok byl tak obrovský, že ohromil vše, co lidé mohli očekávat“ (Glickman 
in Walker, 2020).  

 
 

Graf č.22: Vývoj produkce a poptávky po ropě 
 

Zdroj: Short-Term Energy Outlook. IEA.org [online]. 4.3.2021 [cit. 2021-03-13]. Dostupné z: 
https://www.eia.gov/outlooks/steo/pdf/steo_full.pdf 

 
 
Na tomto grafu č.22 můžeme vidět dost razantní snížení spotřeby ropy ve světě. Na toto sní-

žení však nedokázala světová produkce dostatečně rychle zareagovat. Přesto, že mezi zeměmi pat-
řící do OPEC15 nebo respektive OPEC +16 se nakonec podařilo vyjednat dohodu o snížení produkce 
až o 9,7 milionů barelů denně, přišla tato dohoda pozdě. Konečná dohoda o snížení pomalu o jednu 
čtvrtinu produkce na měsíce květen a červen, byla uzavřena až 12. dubna 2020. Nutné pak dodat, 
že se v březnu nepovedlo prodloužit a navýšit snížení produkce, které mělo zabránit převýšení ce-
losvětové nabídky nad poptávkou (OECD, 2020). 

 
 
 
15 Organizace zemí vyvážející ropu, jedná se o 13 zemí exportující ropu. OPEC má pak za cíl koordinovat a 

sjednocovat ropnou politiku jednotlivých členských zemí.  
16 OPEC+ je pak sjednocení 13. zemí, které spadají pod OPEC a dalších 10 zemích, které spadají pod největší 

vývozce ropy.   
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8. března 2020 po neúspěšném jednaní OPEC+ začala válka mezi Ruskem a Saudskou Arábií o 
cenu ropy. Saudská Arábie chtěla docílit dalšího snížení, a to z 2,1 milionů barelů denně na 3,6 mi-
lionů barelů denně. Toto se však nelíbilo ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi, který v obavách, 
že by přenechal příliš velkou část trhu Americe, s dohodou nesouhlasil. Michail Leontiev, mluvčí 
ruské státní ropné společnosti Rosneft následně prohlásil, že snižováním produkce odstraní levnou 
arabskou a ruskou ropu a uvolní tím místo drahé břidlicové ropě pocházející z Ameriky. Na toto 
prohlášení reagovala Saudská Arabie snížením cen pro vybrané zákazní o 4 až 7 dolarů za barel a 
prohlásila, že plánuje zvýšit produkci (Defterios, 2020). Kvůli tomuto incidentu se snížení produkce 
nekonalo a na trhu bylo signifikantní převýšení nabídky nad poptávkou. Díky tomu se začaly rychle 
plnit světové skladovací prostory. V Americe vzrostla celková obsazenost na 82,6 %. 

 
Pokud se podíváme na dva klíčové údaje, zjistíme, proč květnový futures kontrakt na ropě typu 

WTI skončil v mínusu. Jedno z hlavních skladišť ropy v Americe ve městě Cushing v Oklahomě, bylo 
před vypršením květnového futures kontraktu naplněno 60 miliony barely ropy z 76 milionů mož-
ných. Zbývající volné prostory však byly již rezervované. „Současná hladina zásob zde sice dosáhla 
teprve 60 milionů barelů, ale z pohybu cen končícího květnového kontraktu je víc než jasné, že ani 
zbývajících 16 milionů již není k dispozici, protože byly pronajaty pro účely květnových dodávek. 
Obchodníci náhle neměli kde uskladnit ropu, která by byla výsledkem držení dlouhé květnové po-
zice až do jejího vypršení, takže se museli vyvázat ze svých pozic na stále méně likvidním trhu“ 
(Hansen, 2020). Přesně z důvodu, že se velká většina obchodníků snažila zbavit kontraktu, aby ne-
museli platit náklady za skladování, nebo si fyzicky ropu převzít, ale na trhu nebyl v dané situaci 
ochoten prakticky nikdo ropu koupit, propadla se ropa až do záporných hodnot. Tento problém pak 
byl podložen spekulativními obchodníky, kteří kontrakty nakupovali pouze z důvodu, že ropa byla 
levná a chtěli na ní vydělat, neměli však v plánu ropu nikdy fyzicky převzít.  Cena ropy se následovně 
ze záporných hodnot zotavila po přechodu na nový futures kontrakt. Díky snížení celosvětové pro-
dukce a nárůstu poptávky se pak cena stabilizovala a rostla k původním hodnotám před pandemií.  

  
  



 
  | 48 

 

Závěr 
 
Hlavním cílem této práce je předložit analýzu dopadu pandemie SARS-CoV-2 na americký akciový 
trh v porovnání s dopadem splasknutí dot.com bubliny a finanční krize roku 2008. Dále pak během 
analýzy interpretovat jednotlivá makroekonomická data a jejich přímý vliv na kapitálové trhy. V po-
slední části se analýza zabývá nadhodnocením trhu jako celku a jednotlivých sektorů z pohledu P/E 
poměru. 
 

V teoretické části byla primárně představena základní teorie zasazení akciového trhu do fi-
nančního systému. Dále byly popsány tři různé způsoby přístupu k analýze akciového trhu, které 
byly probrány více. V poslední řadě byly zmíněny důvody dvou největších krachů na burze během 
21. století a to Dot.com bubliny a Velké finanční krize roku 2008. 

 
 V praktické části této práce byla věnována pozornost propadu na akciovém indexu S&P 500 

v porovnání s významnými propady z 21. století. Dále pak vlivu použité fiskální a monetární politiky 
a dalších důležitých makroekonomických dat. Jednotlivé makro ekonomické změny byly vysvětleny 
a interpretovány ve vztahu k akciovému trhu. V práci byly také interpretovány výsledky jednotlivých 
sektorů a vliv restrikcí na jejich podnikaní.  

 
Akciový trh se propadl z procentuálního hlediska méně než po splasknutí dot.com bubliny a 

po finanční krizi roku 2008. Díky monetární a fiskální politice se primární akciové indexy velmi rychle 
vrátily na nová maxima, avšak z analýzy vyplývá, že díky rychlému nárůstu se velká část trhu stala 
velmi nadhodnocenou. Nadhodnocení bylo ukázáno na tržní kapitalizaci indexu Wilshire 5000 
oproti americkému HDP a dále pak na poměru ceny akcií dělenou ziskem společností. I přes to se 
dají na trhu najít společnosti, které nejsou takto vysoce nadhodnoceny a mají zdravé finanční vý-
kazy, které můžeme najít v nejvyšší míře v energetickém a finančním sektoru.  
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