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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 4644,25 0,27 

   
DJIA 17690 0,20 

   
S&P 500 2073,75 0,23 

   
DAX 10884 -0,24 

   
Euro Stoxx 50 3434 -0,32 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 19697,77 0,03 4,04 -4,97 14,99 

Shanghai Composite 3633,67 -0,45 5,51 -7,07 47,80 

Hang Seng 22807,18 2,04 -3,04 -8,76 -6,12 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 5067,02 -0,32 -1,47 0,60 8,72 

S&P 500 2075,00 -0,32 -1,30 -0,44 1,73 

Dow Jones Ind. Avg. 17702,22 -0,32 -0,93 1,72 0,50 

Měnové páry Kurz Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

EUR/USD 1,0743 0,00 -1,27 -3,63 -13,63 

EUR/CZK 27,031 0,00 1,18 3,83 13,13 

USD/CZK 25,135 -0,06 -0,07 0,08 -2,20 

USD/JPY 122,95 0,11 0,99 -1,17 6,48 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1086,9 0,18 -1,57 -2,54 -6,23 

Ropa 44,43 0,52 -3,98 3,30 -42,45 

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

 

Očekávané události 
 
Eurozóna: 
 11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o 

počet pracovních dní) (září): očekávání 
trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 0,9 % 
 

USA: 
 14:30 Nové žádosti o podporu v 

nezaměstnanosti (7. listopadu): očekávání 
trhu: 270 tis., předchozí hodnota: 276 tis. 
 

 17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA 
(6. listopadu): očekávání trhu: 1300 tis., 
předchozí hodnota: 2847 tis. 
 

Akciový výhled 
 
Po třech růstových seancích a včerejším 
oslabení, by pražská burza ve čtvrtek již dále 
klesat nemusela. Index PX se včera dotkl 
hladiny 1000 bodů a následně uzavíral níže na 
992 bodech. Na svědomí to měly především 
akcie ČEZu a Komerční banka. Prvně 
jmenovaný titul propadl na možnou hladinu 
podpory u 480 Kč. Komerční banka se sice po 
většinu dne obchodovala nad 5100 Kč, ale v 
aukci prodejce upravil cenu na 5066 Kč. Akcie 
KB by se měly vracet zpět k 5100 Kč. I Když 
evropské banky v posledních dnech 
nepředvádějí zrovna skvělé výkony, Erste se 
dokázala probít nad 770 Kč. Její další růst by 
tak byl překvapivý. Větší volatilita může být k 
vidění na akciích O2 či Pegasu, kde někteří 

investoři spekulují na změny v zastoupení 
indexu MSCI pro ČR. Mediální CETV uzavírala 
v zámoří na 51 Kč. 



 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Po třech ziskových seancích v řadě se dnes pražské 
burze nedařilo a oslabila o -0,43% na 992 bodů. Přitom 
při ranním obchodování index PX posiloval a atakoval 
psychologickou hranici 1 000 bodů, nicméně od ní se 
odrazil směrem dolů a nakonec uzavřel na denním 
minimu. Volatilní vývoj dnes předvedl Čez, který se 
úvodním růstem dostal až na hladinu 500 Kč, aby 
následně prodejní objednávka stáhla titul na 
závěrečných 480 Kč (-2,64%). Stalo se tak při 
největším denním objemu 200 mil. Kč. V záporném 
teritoriu uzavřela i Komerční banka (5 066 Kč -1,05%), 
když prodejní tlak kulminoval v závěrečné aukci. S 
mírným poklesem zakončilo Cme (-0,57%) a akcie O2 
(-0,43%). Od výraznější ztráty ochránila index PX Erste 
Bank, která posílila o 0,90% na 773, když nadále těží z 
lepších pátečních výsledků. Fortuna (+0,91%) posílila 
po páté v řadě. Se ziskem uzavřel taktéž Unipetrol 
(+0,89%) a Pegas (0,67%). 
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USA

Na zámořských trzích byl dnes poměr sil mezi býky a medvědy 
po většinu seance vyrovnaný, v poslední hodině však získali 
mírnou převahu medvědi.  Hlavní akciové indexy tak uzavřely 
shodně ztrátou 0,3%. Díky propadu ropy a zemního plynu se 
nedařilo energetickému sektoru (-1,9%). Menší ztráty postihly 
spotřebitelský sektor (-0,5%) nebo zdravotnické firmy (-
0,9%). Rostly naopak telekomunikace (+0,4%), utility 
(+0,9%) a průmyslové podniky (+0,3%).   Nejhůře si v rámci 
indexu S&P 500 vedl největší americký řetězec obchodních 
domů Macy’s (M -14,1%), jehož akcie oslabily nejvíce za 
posledních šest let. Firemní tržby v uplynulém čtvrtletí 
zaostaly za odhady analytiků. Společnost zároveň snížila 
výhled zisku za letošní rok. Na opačném konci stojí Xerox 
(XRX +6,6%), který naopak potvrdil výhled pro poslední 
čtvrtletí letošního roku. Titul tak smazal podstatnou část ztrát, 
které utrpěl po nedávných nepřesvědčivých výsledcích za 
předchozí čtvrtletí.    Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. 
Znovu oslabila již zmiňovaná ropa (-2,6%) a zemní plyn (-
2,3%). Na cestě k jihu je doprovodily vzácné kovy (zlato -

0,5%, stříbro -0,9%). Rostly naopak zemědělské plodiny 
(pšenice +0,8%, kukuřice +0,9%, sója +0,6%). 
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Německo

Index DAX si dnes připsal 0,7 % na 10 908 b. Dění na 
frankfurtské burze dnes dominovala výsledková sezóna. Po 
solidních výsledcích zamířil výše výrobce spotřebního zboží 
Henkel. V zeleném se po většinu dne obchodoval také 
energetický E.ON (EOAN, +0,0 %), který navzdory vysoké 
účetní ztrátě (ta byla způsobena především neplánovanými 
odpisy) zachoval stávající výhled pro rok 2015. Výrobce 
zemědělských hnojiv K+S dnes zveřejnil výsledky hospodaření 
za 3Q 2015. Společnost reportovala tržby 891 mil. EUR, EBIT 
132 mil. EUR a čistý zisk 89,2 mil. EUR. Společnost dnes také 
upravila výhled EBIT zisku pro letošní rok, když snížila horní 
hranici očekávaného pásma o 30 mil. EUR, aktuálně tedy 
očekává EBIT v rozmezí 780-830 mil. EUR.Výsledky 
hospodaření dnes zveřejnila také Deutsche Post (DPW), jejíž 
akcie zakončily obchodní den o 3 % níže. 
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Polsko 

Trh uzavřen - státní svátek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

1Změna 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 ke 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 Seng 
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 ke 22:50 předchozího dne. Změna kursu 

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