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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 11162,75 -0,20    

DJIA 33608 -0,18    

S&P 500 3907,25 -0,17    

DAX 14788 -0,66    

Euro Stoxx 50 4053 -0,76    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna 

 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 28040,16 3,00 7,57 -4,68 -6,68 

Shanghai Composite 3271,03 0,34 6,39 

-

10,01 -5,33 

Hang Seng 22154,08 1,21 18,87 -5,25 -24,22 

Americké indexy 

Poslední 

závěr 

 

Změna 

 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 10635,65 0,63 8,96 -9,10 5,47 

S&P 500 3892,09 -0,08 5,85 -3,94 14,49 

Dow Jones Ind. Avg. 33517,65 -0,34 3,77 -2,65 6,34 

Měnové páry Kurz Změna 
 

W/W  Q/Q  Y/Y 

EUR/USD 1,0728 0,00 1,73 10,56 -5,26 

EUR/CZK 24,004 0,08 -1,26 
-

11,50 3,98 

USD/CZK 22,372 0,15 -0,23 -2,17 -1,36 

USD/JPY 132,10 0,17 0,83 -9,44 14,66 

Komodity Kurz 
 

Změna 
 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1875,9 -0,10 1,61 11,60 3,16 

Ropa 74,59 -0,44 -6,87 
-

16,61 -3,58 

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

 

Očekávané události 
 

USA: 
• 12:00 Optimismus malých firem NFIB 

(prosinec): očekávání trhu: 91,5, 
předchozí hodnota: 91,9 

•  
16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) 
(listopad - konečný): očekávání trhu: 1,0 
%, předchozí hodnota: 1,0 % 
 
 

Akciový výhled 
 
Evropské akcie budou v úterý ráno otvírat dle 
indikací futures v červených číslech (cca -0,5%). 
Budou tak následovat vývoj na Wall Street, kde 
jsme včera nakonec byli svědky slabšího závěru. 
Index SP500 sice oslabil pouze -0,1%, ale umazal 
dřívější růst +1,5%. Pohyb k jihu následovat poté, 
co z FEDU zazněly opět hlasy o potřebě růstu sazeb 
nad +5% a jejich setrvání na těchto úrovních po 
delší dobu. Na druhou stranu „trh“ zatím projektuje, 
že sazby v USA zůstanou pod +5%. Inflační data 
CPI, která budou zveřejněná ve čtvrtek tak budou 
velmi ostře sledovaná a napoví, zdali příští pohyb 
sazeb (na přelomu leden/únor) bude o +0,25 či 
+0,5%. Přes noc jsme sledovali většinou mírný 
pokles indexů také v Asii (do -0,5%). Index PX 
pražské burzy má za sebou 6 růstů v řadě, včera 
dokonce přidal +1,7% na 1270 bodů. Někteří 
investoři mohli nákupy reagovat na proražení 
technické úrovně 200 denního klouzavého průměru, 
který leží na 1247 bodech. Na druhou stranu 
současná hladina 1270 bodů je úroveň, kde domácí 
trh několikrát svůj růst zastavil v minulém půl roku. 
Proto z krátkodobého hlediska zřejmě budeme 

těžko hledat zajímavější prostor vzhůru. 



 

 

 

 

 

 

 

  

Česká republika 

 

Pražská burza navázala na ziskový minulý týden a dnes 
měřeno indexem PX posílila o 1,73% na 1 270 bodů. 
Nejziskovější byla Komerční banka, která posílila o 4,17% na 
711 Kč při nejvyšším denním objemu 225 mil. Kč. Moneta 
Money Bank potom přidala 2,79% na 81 Kč a Erste Bank 
stoupla o 0,62%  k metě 780 Kč. S pozitivním sentimentem 
se zvedl i Čez o 2,02% na 807 Kč, přestože se dnes objevilo 
snížené doporučení od Morgan Stanley s cílovou cenou 690 Kč 
z předchozích 1 010 Kč. Dařilo se rovněž akciím Colt Cz s 
přírůstkem 2,13% na 575 Kč. Naopak v záporném teritoriu 
zakončila pojišťovna Vig a to -0,91% na 545 Kč. 
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Německo

V Evropě dnes většina sektorů skončila v zelených číslech. 
Nejlépe se dařilo informačním technologiím (+3,45 %), 
nemovitostem (+1,88 %) a materiálům (+1,78 %). V mírně 
červených číslech dnes obchodní den zakončily pouze dva 
sektory a to utility (-0,30 %) a na záporné nule sektor 
zdravotní péče (-0,06 %). Celkově index STOXX 600 rostl o 
0,87 % na 448,35 b. 

Německý index DAX dnes během dne plynule rostl. Nejvíce se 
dařilo akciím Sartorius (SRT3; +5,8 %), Porsche AG (P911; 
+4,3 %) a Vonovia (VNA; +3,6 %). Naopak odepisovaly tituly 
Fresenius Medical Care (FME; -1,6 %), Fresenius (FRE; -1,2 
%), E.ON (EOAN; -0,9 %) a Siemens Energy (-0,8 %). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Zámořské akcie v druhé polovině první obchodní seance týdne odevzdaly většinu zisků, které si připsaly v průběhu její první části. 
Na vině jsou komentáře některých představitelů FEDu, které naznačily další zvyšování úrokových sazeb. Index DJIA uzavřel se 
ztrátou 0,34%, SP500 oslabil o symbolických 0,08%, zatímco kompozitní NASDAQ si připsal 0,63%. Dařilo se zejména 
informačním technologiím (+1,1%), základním materiálům (+0,6%) a utilitám (+0,6%). Opačným směrem zamířily zdravotnické 
podniky (-1,7%), sektor nezbytné spotřeby (-1,0%) a energetické tituly (-0,5%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl výrobce 
elektromobilů Tesla (TSLA +5,9%). Na opačném konci žebříčku stojí výrobce zdravotnických zařízení Baxter International (BAX -
7,7%), který klesl na nejnižší úroveň za posledních šest let. Na komoditních trzích rovněž převládala zelená barva. Výrazně posílil 
zemní plyn (+5,9%). Dařilo se také mědi (+2,4%), ropě (+1,4%), nebo zlatu (+0,2%). Klesalo naopak stříbro (-0,9%) nebo 
pšenice (-0,3%). 
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Změna kursu futures na americké indexy se počítá vzhledem k poslednímu vypořádání předchozího dne v 22:15. Změna kursu futures na DAX a Euro 
Stoxx 50 se počítá vzhledem k 22:30 předchozího dne. Změna kursu japonského indexu Nikkei 225 se počítá vzhledem k uzavření předchozí den v 7:10. 
Změna kursu čínského Shanghai Composite se počítá vzhledem k uzavření předchozího dne v 08:00. Změna kursu hongkongského Hang Sengu se počítá 

vzhledem k uzavření předchozího dne v 9:20. Do této doby se index také obchoduje, uvedená hodnota tedy není závěr dnešního dne, ale poslední 
zachycený kurs v probíhajícím obchodování. Změna kursu měnových párů se počítá vzhledem k 22:50 předchozího dne. Změna kursu komodit se počítá 

vzhledem ke kursu v 23:45 předchozího dne. Uvedené časy jsou ve středoevropském čase (SEČ). 


