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Úvod 

Akciové indexy, které jsou součástí burz cenných papírů, nám mnohdy svým vývojem 

ukazují, jak se vyvíjí jednotlivé ekonomiky států. Pohledem na jejich vývoj můžeme přijít 

například na to, kdy se reálný produkt v národním hospodářství blíží svému potenciálnímu 

produktu a podle toho určit v jaké fázi hospodářského cyklu se ekonomika zřejmě nachází. 

Cílem této práce je na základě měsíčních dat z období mezi 1.1.2007 až 1.9.2020 

srovnání vývoje jednotlivých indexů a analýza faktorů, které působí na dané indexy. Tato práce 

má také za úkol poskytnout náhled na faktory, které ovlivňují akciové indexy velkých ekonomik 

světa a zhodnotit, zda tyto faktory dokážou ovlivňovat více indexů současně.  

Pro účely této práce byly vybrány dva akciové indexy. Prvním indexem je index 

newyorské burzy Dow Jones Industrial Average (DJIA, Dow Jones) a druhým indexem je index 

londýnské burzy Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100). Oba tyto indexy patří se 

svou tržní kapitalizací mezi největší akciové indexy světa. Hodnoty indexů jsou na měsíční bázi 

a byly vybrány z období od ledna 2007 do září 2020.  

V první kapitole se seznámíme s historií a základními informacemi o indexu Dow Jones. 

V této kapitole je také provedena analýza vývoje na základě reálných hodnot. Druhá kapitola 

se zaměřuje na index Financial Times Stock Exchange 100 a v rámci této kapitoly se analyzuje 

jeho vývoj. Obsahem třetí kapitoly je srovnání vývoje indexů. Toto srovnání je provedeno na 

základě výpočtů vzájemné korelace, procentní změny a indexace. 
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1. Dow Jones Industrial Average 

Tato kapitola nám představí index Dow Jones Industrial Average, který je mnohdy 

označován za nejvýznamnější akciový index světa. Součástí této kapitoly je i analýza reálných 

hodnot v daném období. 

Dow Jones je index americké burzy New York Stock Exchange (NYSE), která je 

největší akciovou burzu na světě. První zmínka o této burze sahá k 17. květnu 1792. Milníkem 

jednoho milionu akcií, které byly obchodovány za jeden den, prošla burza v roce 1886. Od roku 

2018 je NYSE otevřena pro obchodování od pondělí do pátku vždy od 15:30 do 22:00 SEČ. 

(Kovařík, 2018a) DJIA byl poprvé vypočítán v roce 1899 a od té doby slouží mimo jiné jako 

ukazatel vývoje americké ekonomiky. Na začátku své historie se skládal pouze z jedenácti 

akcií, které se postupně doplňovaly. Tyto zakládající společnosti byly průmyslově orientované 

a dnes již žádná původní společnost není součástí indexu. Akcie obsažené v indexu patří mezi 

jedny z nejlikvidnějších akcií na finančních trzích ve Spojených státech a označují se jako „blue 

chips“. (Mlýnek, 2020) V současné době Dow Jones obsahuje třicet největších amerických 

firem. Tyto společnosti mají různé obory podnikání a jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

 

Apple Inc. UnitedHealth Group Inc. 

Caterpillar Inc. Verizon Communications Inc. 

Chevron Corp Walgreens Boots Alliance Inc. 

Home Depot Inc. Walt Disney Co. 

IBM, Co. Microsoft Corp 

Honeywell International Inc. Dow Inc. 

Goldman Sachs Group Inc. Walmart Inc. 

Cisco Systems Inc. Visa Inc. 

Boeing Co. Salesforce.Com Inc. 

Amgen Inc. Travelers Companies Inc. 

American Express Co. Procter & Gamble Co. 

Intel Corp Nike Inc. 

Coca-Cola Co 3M Co. 

Tabulka č. 1: Seznam společností v Dow Jones Industrial Average 
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Johnson & Johnson McDonald’s Corp 

JPMorgan Chase & Co. Merck & Co Inc. 

 

Pokud se podíváme na nadcházející graf, tak můžeme sledovat, že se jeho hodnoty za 

sledované období více než zdvojnásobily. Pokud chceme být přesní, tak mezi uvedenými daty 

došlo k procentnímu nárustu o 120,11 % 

 

Jedním z důvodů, proč hodnoty Dow Jones tak výrazně vzrostly, je, že se americká 

ekonomika v daném období nacházela ve velmi silné konjunktuře. Dalším důvodem je do jisté 

míry spontánnost a volatilita amerického finančního prostředí, které není konzervativní a je 

schopno v konjunkturálních podmínkách rychlé progresi. Pokud se zaměříme na období od září 

2007 do únoru 2009, tak vidíme značný pokles v reálných hodnotách. Procentní pokles v tomto 

období činí 49,297 % a je zapříčiněn americkou hypoteční krizí, která vyústila v celosvětovou 

finanční krizi. Pokud bychom se zaměřili pouze na období od září 2008 do listopadu 2008, tak 

můžeme sledovat výrazný strmý pokles. V tomto období se americké finanční trhy nacházely 

ve velmi vysoké nejistotě, jelikož v srpnu 2008 vyhlásila bankrot přední americká investiční 

banka Lehman Brothers. Další prudký pět a půl procentní pokles zaznamenáváme ke konci roku 

2015, kdy se na amerických finančních trzích projevil pokles cen ropy. 

Obrázek č. 1: Dow Jones Industrial Average v reálných hodnotách 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z https://finance.yahoo.com/  

Zdroj: vlastní úprava, https://www.cnbc.com/dow-30/ [cit. 2.12.2020] 
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Je poměrně známé, že americké finanční trhy velice silně reagují na americký politický 

vývoj a že jsou klidnější a progresivnější v období, kdy v oválné pracovně sedí demokratický 

prezident. V našem sledovaném období byly tři funkční období amerického prezidenta, od 

ledna 2009 do ledna 2013 a od ledna 2013 do ledna 2017 byl americkým prezidentem demokrat 

Barack Obama a od ledna 2017 do ledna 2021 byl americkým prezidentem republikán Donald 

Trump. V konjunkturálním období od ledna 2013 do ledna 2020 měly Spojené státy dvě 

rozdílné administrativy, republikánskou i demokratickou. Během druhé administrativy Baracka 

Obamy (2013-2017) došlo k růstu o 43,5 % a během administrativy Donalda Trumpa (2017-

2021) k nárůstu o 42,25 %. Pokud se podíváme v grafu na leden 2018, tak si můžeme všimnout, 

že DJIA byl v tu chvíli na pomyslném vrcholu a pak opět klesal. Pokles během měsíce ledna 

2018 byl způsoben protekcionistickou politikou vůči Čínské lidové republice uplatňovanou 

Donaldem Trumpem a vyjádřením ministra obchodu Wilbura Rosse o zpřísnění cel na dovoz. 

Akciím nepomohla také vyšší cena americké ropy. V tomto období také dosahovala obchodní 

válka mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou svého maxima. (Marván, 2018)  

Dow Jones od ledna 2020 do března 2020 zažil jeden z nejsilnějších poklesů v historii. 

Tento pokles byl způsoben tím, že od ledna 2020 ve Spojených státech a celém světě propukla 

pandemie koronaviru, která způsobila to, že se finanční trhy propadly na historické minima. 

Pandemie rovněž způsobila ekonomickou krizi a pokles HDP ve většině států světa. Pokud se 

podíváme přesněji na náš graf, tak můžeme vyčíslit za tyto tři měsíce pokles ve výši 22,434 %.  

 

 

2. Financial Time Stock Exchange 100 

V této kapitole si představíme akciový index Financial Time Stock Exchange 100 

(FTSE 100), který je nejvýznamnějším indexem Evropy. Součástí této kapitoly je také analýza 

reálných hodnot ve vybraném období. 

„FTSE (Financial Times Stock Exchange) 100 Index je akciový index 100 největších 

společností, které se obchodují na londýnské burze. FTSE 100 se často používá jako indikátor 

finanční situace trhů ve Velké Británii. Akciové tituly v něm obsažené tvoří zhruba 80 procent 

tržní kapitalizace celé londýnské burzy.“ (Peníze, 2000) FTSE 100, kterému se také přezdívá 

„footsie“, se počítá v reálném čase a jeho aktualizace probíhá každých 15 sekund.  

Samostatný index počítá společnost FTSE a ne londýnská burza, se kterou je však velice 

úzce spjat. (Kovařík, 2018b) Index FTSE 100 je tvořen stovkou firem, které nemusí být 

britského původu. „Složky nebo společnosti, které tvoří FTSE 100 se stanovují čtvrtletně, 
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obvykle v následující středě po prvním pátku v měsících března, června, září a prosinci. 

Jakékoli změny složek indexu jsou provedeny na základě hodnot získaných od společností po 

ukončení činnosti v noci před provedením kontrol.“ (Kovařík, 2018b) K 12. prosinci 2020 

obsahuje FTSE 100 sto společností, které jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

 

3i CRH plc Just Eat Takeaway Rolls-Royce Holdings 

Admiral Group Croda International Kingfisher Royal Dutch Shell 

Anglo American 

plc 
DCC plc Land Securities RSA Insurance Group 

Antofagasta Diageo Legal & General Sage Group 

Ashtead Group Evraz 
Lloyds Banking 

Group 
Sainsbury's 

Associated British 

Foods 
Experian 

London Stock 

Exchange Group 
Schroders 

AstraZeneca Ferguson plc M&G 
Scottish Mortgage 

Investment Trust 

Auto Trader 

Group 
Flutter Entertainment Melrose Industries Segro 

Avast Fresnillo Mondi Severn Trent 

Aveva GlaxoSmithKline Morrisons Smith & Nephew 

Aviva Glencore National Grid plc DS Smith 

B&M GVC Holdings NatWest Group Smiths Group 

BAE Systems Halma Next plc Smurfit Kappa 

Barclays 
Hargreaves 

Lansdown 
Ocado 

Spirax-Sarco 

Engineering 

Barratt 

Developments 

Hikma 

Pharmaceuticals 
Pearson plc SSE plc 

Berkeley Group 

Holdings 
Homeserve Pennon Group Standard Chartered 

BHP HSBC Persimmon plc Standard Life Aberdeen 

BP Imperial Brands Phoenix Group St. James's Place plc 

British American 

Tobacco 
Informa 

Polymetal 

International 
Taylor Wimpey 

British Land 
InterContinental 

Hotels Group 
Prudential plc Tesco 

BT Group 
Intermediate Capital 

Group 
Reckitt Benckiser Unilever 

Bunzl 
International Airlines 

Group 
RELX United Utilities 

Burberry Intertek Rentokil Initial Vodafone Group 

Coca-Cola HBC JD Sports Rio Tinto Whitbread 

Compass Group Johnson Matthey Rightmove WPP plc 

Tabulka č. 2: Seznam společností v Financial Time Stock Exchange 100 

Zdroj: vlastní úprava, https://en.wikipedia.org/wiki/FTSE_100_Index [cit. 12.12.2020] 
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Následující graf ukazuje vývoj indexu FTSE 100 v čase od ledna 2017 do září 2020. 

V tomto období, pokud vypočítáme procentní změnu hodnot mezi lednem 2007 a zářím 2020, 

poklesl o 5,433 %. Pokud abstrahujeme dobu od ledna 2020 do září 2020, kdy propukla ve světě 

pandemie nemoci Covid-19 a zkusíme vypočítat procentní změnu od ledna 2007 do prosince 

2019, tak můžeme sledovat jen lehký nárůst o 21,59 %. 

 

 

Zaměříme-li se na ekonomickou a finanční krizi od října roku 2007 do února 2009, tak 

můžeme sledovat pokles o 43,018 %. Tento pokles je menší než pokles u DJIA, jelikož finanční 

trhy v UK1 nejsou tak náchylné na změny. To, že finanční trhy v UK nejsou tak volatilní 

sledujeme také na výše uvedené procentní změně za celé naše sledované období. Index FTSE 

100 se na hodnotu před poklesem v říjnu 2007 dostal zpátky až v únoru 2014, kdežto Dow Jones 

se dostal na hodnotu před krizí 2007 již o rok dříve, a to v únoru 2013. Možným důvodem, proč 

index FTSE 100 se dostal na hodnoty před krizí 2007 až v únoru 2013 je ten, že evropské 

finanční trhy reagují pomaleji na některé globální faktory a obecně jim delší dobu trvá, než se 

se dostanou na hodnoty před poklesem. Zaměříme-li se na období od května 2011 do října 2011, 

tak můžeme sledovat vysoký pokles v reálných hodnotách. Vypočítaný pokles v tomto období 

činí 15,509 % a byl převážně způsoben přetrvávající dluhovou krizí v eurozóně, která v tomto 

období zasáhla mnoho ekonomik Evropy. (Brychta, 2011)  

 
1 UK – „United Kingdom“ –  zkrácené označení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z https://finance.yahoo.com/ 

Obrázek č. 2: Financial Times Stock Exchange 100 v reálných hodnotách 
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Na grafu, v období od srpna 2015 do dubna 2016, sledujeme silný pokles a poměrně 

dlouhou stagnaci. Tato situace byla způsobená vyostřující se dluhovou krizí v Řecku 

a nejistotou na evropských finančních trzích. (Hartman, 2015) Dalším důvodem, proč v tomto 

období sledujeme pokles a stagnaci indexu FTSE 100 je to, že ve Velké Británii se v této době 

vyostřovala nejistota spojená se snahou Britů odejít z Evropské unie. V tomto období také vláda 

Spojeného království vyhlásila referendum o výstupu z Evropské unie a na to právě reagovali 

britské finanční trhy značnou nejistotou a stagnací. Pokud se v našem grafu podíváme na růst 

v období od června 2016 do listopadu 2016, tak můžeme sledovat, že tento vzestup hodnot 

smazal předchozí stagnaci a pokles. I když Britové v referendu o vystoupení Spojeného 

království z Evropské unie rozhodli pro odchod z Evropské unie2 a finanční trhy v Británii 

zažili silný pokles, tak od června 2016 zažívá index růst , který je způsoben mimo jiné vlivem 

stimulačních opatřeních, které na podporu ekonomiky zavedla britská centrální banka. 

(FXstreet, 2016) Pokud se zaměříme na květen 2017, tak sledujeme další menší pokles. Tato 

změna byla způsobena tím, že ve Velké Británii byly nečekaně vyhlášeny nové parlamentní 

volby. (FXstreet, 2017) 

V období od ledna 2018 do března 2018 index FTSE 100 značně snižoval svou hodnotu 

a za tuto dobu klesl o 6,332 %. Pokles způsobila rostoucí inflace v eurozóně a možné náznaky 

o zpřísňování měnové politiky, kdy britská centrální banka avizovala rychlejší zvýšení 

úrokových sazeb. (FXstreet, 2018a) Mezi zářím a prosincem 2018 můžeme sledovat pokles 

o 10,414 %. Tento pokles je způsoben vládní krizí, kdy se premiérce Therese Mayové 

dlouhodobě nedařilo získat podporu pro brexitovou dohodu mezi Evropskou unií a Spojeným 

královstvím. (FXstreet, 2018b) 

V závěru našeho grafu vidíme značný pokles mezi lednem 2020 a březnem 2020, kdy 

ve světě propukla pandemie nemoci Covid-19 a Velká Británie byla pandemií silně zasažena. 

Index FTSE 100 v této době klesl o 22,152 % a během sledovaného období již nedosáhl svých 

hodnot, kterých před poklesem dosahoval. 

 

 

 

 
2 Pro odchod Velké Británie z Evropské unie se používá označení Brexit 
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3. Srovnání vývoje FTSE 100 a DJIA 

Tato kapitola analyzuje vzájemný vývoj indexů Dow Jones Industrial Average 

a Financial Times Stock Exchange 100. První podkapitola popisuje vývoj indexů převedených 

na bazickou hodnotu. V druhé podkapitole budeme mít srovnání procentních změn obou indexů 

a třetí podkapitola se zaměří na vzájemnou korelaci obou indexů.  

 

3.1 Vývoj indexů převedených na bazickou hodnotu 

Na níže uvedeném grafu můžeme sledovat vývoj indexů, jejichž hodnoty jsou 

převedeny pomocí indexování na stejnou bazickou hodnotu 1. 

 

 

Na grafu můžeme sledovat, že se mezi rokem 2007 a rokem 2012 indexy vyvíjely 

stejným tempem. V období ekonomické a finanční krize jejich hodnoty klesaly stejně, 

popřípadě s drobnými nuancemi. Rozdíl ve vývoji zaznamenáváme až počátkem roku 2012 

odkdy dochází k rychlejšímu vývoji u indexu Dow Jones, a to proto, že americký finanční trh 

nebyl omezován problémy s dluhovou krizí v Evropské unii, která započala během světové 

finanční krize v roce 2008. Americký finanční trh tak rychle zareagoval na ekonomickou krizi 

a díky flexibilnějšímu trhu práce se dokázal rychle navrátit na hodnoty před krizí a poté růst 

daleko progresivněji. Britský finanční trh, prezentovaný indexem FTSE 100, místo toho po celé 

naše sledované období kolísá kolem hodnoty 1, což nám ukazuje, že britský trh je silněji 

Obrázek č. 3: Převedení na bazickou hodnotu 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z https://finance.yahoo.com/ 
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ovlivněn finančním trhem Evropské unie, který není založen na stejných principech jako trh 

americký. Mimo to byl britský finanční trh od roku 2012 brzděn právě dluhovou krizí EU a poté 

odchodem UK z Evropské unie.  

Americký finanční trh zažívá výraznou a stabilní progresi v době mezi lety 2013 a 2017, 

kdy je u moci demokratická administrativa Baracka Obamy. Naopak republikánská 

administrativa Donalda Trumpa mezi lety 2017 a 2019, při které započala obchodní válka 

s Čínou mezi lety 2017 až 2019, nám zanechává vysoké výkyvy na křivce. Pokud se zaměříme 

na rok 2020, tak můžeme sledovat velký rozdíl v poklesu při začínající pandemii nemoci Covid-

19. V tomto období Dow Jones poklesl o daleko více než FTSE 100 a přesto se dokázal poměrně 

rychle vrátit na předešlé hodnoty než FTSE 100, kterému se to ve sledovaném období 

nepodařilo.  

 

3.2 Procentní změny indexů 

Na níže uvedeném grafu sledujeme vývoj procentních změn mezi jednotlivými 

měsíčními daty.  

 

 

Když se na graf zaměříme obecně, tak můžeme sledovat, že index Dow Jones podléhá 

větším meziměsíčním procentuálním změnám a jeho výkyvy mezi hodnotami jsou vyšší, 

a proto index Dow Jones hodnotíme jako méně stabilní a více volatilní. Z grafu vyplývá, 

že index FTSE 100 je naopak stabilnější a jeho procentní změny jsou nižší. Tyto procentní 

Obrázek č. 4: Vývoj procentních změn 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z https://finance.yahoo.com/ 
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změny jasně ukazují, že tento index není tak volatilní jako index DJIA, a tudíž je v progresi 

brzděn. Přes všechny výkyvy bychom mohli oba indexy hodnotit jako dlouhodobě stabilní. 

 

3.3 Vzájemná korelace FTSE 100 a Dow Jones 

V posledním grafu si představíme vzájemnou korelaci hodnot indexů FTSE 100 a Dow 

Jones.  

 

 

Opět vidíme, že zhruba do poloviny roku 2012 ovlivňovaly naše indexy stejné faktory. 

V tomto období se korelace hodnot drží poblíž hodnoty 1, což znamená, že faktory, které působí 

na jeden index zároveň působí na druhý. Pokud se zaměříme na první výkyv, a to konkrétně 

v první polovině roku 2013, tak sledujeme korelaci atakující hodnotu 0,6. U této hodnoty byl 

index FTSE 100 ovlivněn výše zmiňovanou dluhovou krizí v EU, avšak DJIA byl tímto 

faktorem ovlivněn méně. Pozitivní korelace v tomto případě zůstává a to proto, že USA jsou 

silně navázány na obchodování s EU, a tudíž reagují na celoevropské záležitosti, i když měně. 

Pokud se zaměříme na korelaci na začátku roku 2015, tak můžeme sledovat, že korelace atakuje 

hodnotu 0, což znamená, že na jeden akciový index působí faktor, který na druhý index 

nepůsobí. V našem případě působí na Dow Jones silnější pokles cen americké ropy, který však 

na britský trh nepůsobí. (Hartman, 2015) V období mezi koncem roku 2016 a začátkem roku 

2018 můžeme sledovat, že korelace se pohybuje poblíž hodnoty 0 a mírně sjíždí do záporné 

hodnoty. V tomto období působí na americký finanční trh jiné faktory než na trhy ve Velké 

Obrázek č. 5: Vzájemná korelace hodnot 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z https://finance.yahoo.com/ 
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Británii. Na americké trhy působí obchodní válka s Čínskou lidovou republikou, která však na 

britský finanční trh nemá zásadní dopad. Spolu s tímto faktorem působí ještě jiný faktor, a sice 

na britský trh působí politická situace v zemi, která je spojena s odchodem UK z EU. Tento 

faktor však příliš nepůsobí na americký finanční trh. Když se zaměříme období od ledna 2020, 

tak můžeme opět pozorovat korelační hodnoty blížící se hodnoty 1, což nám způsobuje, že oba 

indexy jsou ovlivňovány situací kolem pandemie nemoci Covid-19. 
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Závěr  

Cílem práce bylo srovnání vývoje akciového indexu Financial Times Stock Exchange 

100 a indexu Dow Jones Industrial Average. Pro účely práce byla vybrána měsíční data za 

období od ledna 2007 do září 2020. Práce byla rozčleněna do třech kapitol. 

První kapitola se zaměřuje na analýzu reálných hodnot indexu Dow Jones. Bylo 

zjištěno, že je index více volatilní a výrazně ovlivňován vnějšími faktory působících na 

americkou ekonomiku. Z dlouhodobého hlediska je index výrazně progresivní.  

Druhá kapitola se zaměřuje na analýzu indexu FTSE 100. Bylo vypozorováno, že index 

FTSE 100 je více stabilní než DJIA, avšak ve sledovaném období nám jeho hodnota dokonce 

poklesla. Bylo zjištěno, že na jeho vývoji nesou výraznější podíl faktory působící na vnitřní 

politiku a potažmo na evropský finanční trh.  

Třetí kapitola se zaměřuje na vzájemnou analýzu indexů. Bylo zjištěno, že oba indexy 

jsou mnohdy ovlivňovány stejnými politicko ekonomickými faktory a oba jsou z dlouhodobého 

hlediska považovány za stabilní. Z dlouhodobého hlediska je Dow Jones indexem, který 

výrazně zvyšuje svou hodnotu. Opakem je právě FTSE 100, který ani v dlouhodobém měřítku 

nemá výraznou progresi.  

V rámci celé práce se zhodnotil historický vývoj amerického indexu Dow Jones 

Industrial Average a Financial Times Stock Exchange 100 a byla provedena vzájemná 

komparace mezi těmito indexy.  
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