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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 4684 0,18 

   
DJIA 17792 0,17 

   
S&P 500 2087 0,13 

   
DAX 11075,5 -0,33 

   
Euro Stoxx 50 3437 -0,46 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 19924,89 0,23 1,44 -0,77 14,91 

Shanghai Composite 3615,82 0,15 0,09 2,92 45,18 

Hang Seng 22601,92 -0,28 2,98 1,14 -3,29 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 5102,48 -0,05 2,36 8,42 8,26 

S&P 500 2086,59 -0,12 1,63 5,87 1,12 

Dow Jones Ind. Avg. 17792,68 -0,17 1,77 8,10 -0,10 

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

EUR/USD 1,064 0,06 -0,01 -7,59 -14,48 

EUR/CZK 27,011 -0,04 -0,02 8,09 14,46 

USD/CZK 25,396 0,04 -0,06 -0,07 -1,98 

USD/JPY 122,70 -0,10 -0,59 3,23 3,75 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1071,9 0,48 0,31 -5,74 -10,35 

Ropa 43,59 1,02 4,51 9,11 -42,55 

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

 

Očekávané události 
 
Česká republika: 
 09:00 Index spotřebitelské důvěry 

(listopad): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: 2,5 
 

Německo: 
 10:00 Index IFO hodnocení současných 

podmínek (listopad): očekávání trhu: 
112,4, předchozí hodnota: 112,6 

 
 10:00 Index IFO očekávání (listopad): 

očekávání trhu: 104,0, předchozí hodnota: 
103,8 

 

Akciový výhled 
 
Zámořské trhy uzavřely včerejší seanci se 
zápornou nulou a rovněž západoevropské trhy 
dle futures by se měly na openu pohybovat 
mírně v záporném teritoriu. Pražská burza se 
včera zastavila těsně pod metou 1 000 bodů a 
dnes ji pravděpodobně nepřekoná. Brzdou 
dalšího růstu totiž může být pojišťovna Vig, 
která reportovala slabší výsledky za 3Q. Erste 
Bank pravděpodobně udrží včerejší hodnoty a 
Čez s Komerční bankou by se měl obchodovat 
bez výraznějších změn. Naopak pozitivně by 
se mohl vyvíjet Unipetrol poté, co nepadla 
možnost výplaty dividendy. 



 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza zahájila nový týden úspěšně, když 
měřeno indexem PX posílila o 0,58% (999 bodů), při 
celkovém objemu 570 mil. Kč. Z likvidních emisí se 
nejvíce dařilo Erste Bank, která se během dne 
obchodovala na letošních maximech (783 Kč) a 
nakonec zakončila na úrovni 780 Kč silnější o 2,29%. 
Na vyšší hladině zakončily rovněž akcie O2 a to 253 Kč 
(+1,2%). Úspěšné byly i menší emise, nejvíce Cme se 
ziskem +2,29% a kurzem u 56 Kč, dále pak Unipetrol 
+0,88% na 148 Kč. S mírným ziskem uzavřela 
Komerční banka (5 105 Kč +0,27%). Čez dnes ohlásil 
prodloužení odstávek některých bloků v jaderné 
elektrárně Dukovany, nicméně titul uzavřel s minimální 
změnou -0,19% pod 477 Kč. Nedařilo se pojišťovně 
Vig, která klesla o -0,51% pod hladinu 800 Kč, 
nicméně nejhorším titulem dne se stalo NWR (-
13,33%), které uzavřelo na historickém minimu. 
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USA

Zámořské akcie nenašly po úspěšném minulém týdnu 
během pondělní seance jednoznačný směr. 

Úvodní slabý růst tak v druhé polovině obchodování 
vystřídal mírný pokles. Přesto však uzavřely téměř na 
stejných úrovních jako v pátek. Hlavní akciové indexy 
oslabily o 0,1 – 0,3%. Nedařilo se zejména utilitám (-
1,0%). Rostl naopak spotřebitelský sektor (+0,8%). 
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Německo

Německé akcie uzavřely první obchodní seanci 
posledního listopadového týdne s mírnou ztrátou. Akcie 
u našich západních sousedů byly již do rána podobně 
jako na většině evropských trhů pod mírným prodejním 
tlakem. Index DAX oslabil o 0,25% na 11 092 bodů. 
Podobně jako jinde na Starém kontinentě se nedařilo 
zejména energetikám (RWE -5,0%), leteckým 
společnostem (LHA -2,1%) a zdravotnickým firmám 
(MRK -1,4%). Výkonný ředitel RWE dnes oznámil, že 
jeho firma může mít problém s financováním dalšího 
rozvoje. Důvodem je nejistota ohledně energetické 
politiky v Německu. Rostly naopak akcie Adidasu (ADS 
+1,5%), Volkswagenu (VOW3 +1,3%) nebo 
pojišťovny Allianz (ALV +0,9%). 

11000

11050

11100

11150

17:4516:4515:4514:4513:4512:4511:4510:459:45

DAX (předchozí den)

 

 

 
Polsko 

Index WIG 30 se propadl o 1,8 % na 2 205 b. Starší 
a užší index WIG 20 dnes klesl o více než 3 % a 
zakončil dnešní den nejníže od července 2009. 
 
Nejtvrdší ztráty dnes utrpěly akcie energetických 
společností a bank, výrazně ztrácel také producent 
mědi a stříbra KGHM. Za dnešní špatnou výkonností 
polského bankovního sektoru stál v první řadě 
včerejší bankrot banky Spoldzielczy Bank Rzemiosla 
i Rolnictwa in Wolomin, který u investorů vyvolal 
obavy ohledně kvality aktiv ostatních bank. 
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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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