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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 4612,25 0,03 

   
DJIA 17446 -0,02 

   
S&P 500 2050 -0,06 

   
DAX 10740 -0,03 

   
Euro Stoxx 50 3283 0,06 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 18873,35 0,56 -3,02 4,97 5,39 

Shanghai Composite 3534,76 -2,57 1,37 17,32 18,08 

Hang Seng 21893,22 -1,11 1,22 4,94 -5,19 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 5048,49 0,05 0,92 6,63 5,76 

S&P 500 2060,99 -0,16 0,94 6,66 -1,00 

Dow Jones Ind. Avg. 17552,17 -0,29 0,32 8,34 -2,65 

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

EUR/USD 1,0957 -0,15 0,42 -2,53 -9,82 

EUR/CZK 27,018 -0,03 -0,40 1,85 8,21 

USD/CZK 24,657 0,22 -0,04 -0,82 -2,40 

USD/JPY 120,57 0,14 -0,49 0,54 -0,07 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1073,6 -0,23 0,81 -5,13 -9,15 

Ropa 38,68 -1,10 7,27 -13,80 -28,41 

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

 

Očekávané události 
 
ČR: 
 09:00 Podnikatelská důvěra (prosinec): 

aktuální hodnota: 
očekávání trhu: -- 
předchozí hodnota: 13,1 
 

 09:00 Index spotřebitelské důvěry 
(prosinec): 
aktuální hodnota: 
očekávání trhu: -- 
předchozí hodnota: 3,0 
 

USA: 
 

 16:30 Index výrobní aktivity dallaského 

Fedu (prosinec): 
aktuální hodnota: 
očekávání trhu: -6,0 
předchozí hodnota: -4,9 
 

Akciový výhled 
 
Západoevropské trhy dle futures zahájí 
poslední obchodní týden v roce 2015, který 
bude probíhat ve zkráceném režimu, bez 
výraznějších změn. Zároveň nižší počet 
investorů v tomto období omezí likviditu na 
trzích. S koncem roku by se však mohlo začít 
dařit sektorům, které měly letos negativní 
výkonnost (komoditní tituly, utility atd.), když 
snahou některých investorů bude přizvednout 
ocenění těchto titulů a zároveň vsadit na tyto 

emise pro příští rok. Na našem trhu by tak z 
toho mohl těžit především Čez a pozitivně 
může přispívat i to, že začíná najíždět třetí 
blok v jaderné elektrárně Dukovany. Celkově 
bude index PX v úvodu pravděpodobně 
stagnovat, když finanční emise bez nových 
zpráv by se měly obchodovat okolo 
posledních závěrů. 



 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Při absenci zahraničních účtů, které svými trvalými 
prodejními objednávkami „drtily“ výkonnost pražské 
burzy v posledních měsících, dnes referenční index 
posílil o solidních 1,7% a následoval tak vývoj v 
západní Evropě. Nejlepší bilanci logicky předvedly 
předchozí „brzdy“ – ČEZ a Komerční banka, nutno 
podotknout za nízkých objemů, když objemová meta 
100 mil. Kč zůstala nepřekonaná při neaktivitě 
institucionálních investorů. ČEZ nakonec uzavřel silnější 
bezmála o 3% na 424 Kč, Komerční banka se rychle 
přiblížila hranici 5000 Kč při denním zisku 2,7%. V 
mezisvátečních dnech lze očekávat pokračující nižší 
likviditu a optimismus domácích investorů. Příznivý den 
registrovaly i rakouské emise – pojišťovna VIG si 
připsala 2,1% se závěrem na 689 Kč, o 1% pak 
zpevnila Erste bank. Podobně si vedly díky silnější 
aukci i akcie O2 ČR uzavírající na 245,30 Kč. Záporný 
výsledek dnes vykázaly jen malé emise - nejvíce 
ztratila Kofola (-1%) se závěrem na 490 Kč, o 0,25% 
pak oslabily akcie Pivovarů Lobkowicz a Fortuny. 
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USA

Index Dow Jones Industrial Average -0,29 % na 17552,17 b, 
Index S&P 500 -0,16 % na 2060,98 b., Index Nasdaq 
Composite +0,05 % na 5048,492 b. 

Americké trhy dnes při nízkých objemech obchodovaly bez 
výrazných změn. Komodity se držely v mírných ziscích, když 
například ropa WTI rostla o 2 % nad 38 dolarů a pokračovala 
tak v rally z předešlých dnů. Řada analytiků nicméně 
poukazuje na nízké objemy a závěr roku, který souvisí s 
uzavíráním účetních knih. Dnes se nedařilo navzdory růstu cen 
ropy energetickému sektoru. Mírnou ztrátu zaznamenal index 
Dow Jones, ve kterém se nedařilo akciím společností Exxon 
Mobil (XOM; -1,08 %), Chevron (CVX; -1,78 %) a Apple 
(AAPL; -0,54 %), který zakončil při ceně 108 dolarů. Index 
S&P ke konci loňského roku zakončil na úrovni 2058,90 b, což 
je blízko dnešních zavíracích hodnot. Bude zajímavé do konce 
sledovat, zda rok 2015 bude dalším ziskovým rokem, nebo 
zda letošní rok bude prvním ztrátovým rokem od finanční krize 
2008. 
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Německo

Index DAX si připsal 2,28 % na 10727,64 b. Německé akcie 
po dvou ztrátových seancích nabraly dech a před vánoční 
pauzou (viz kalendář obchodních dnů) zamířily vzhůru. 
Nejvýrazněji posílily akcie ocelářského konglomerátu 
ThyssenKrupp (TKA; +6,7 %). Světové ocelářské společnosti 
dnes zareagovaly růstem na předběžný nález amerického 
ministerstva obchodu, podle kterého je čínská korozivzdorná 
ocel příliš levná a měla by být zdaněna 256 %, a neurčité 
čínské plány na snížení nadprodukce. Výrazné zisky si připsaly 
také elektrárenské společnosti RWE (RWE; +6 %) a E.ON 
(EOAN; +5,5 %), které oznámily, že společně prodaly své 
(18,4% a 10%) podíly v lucemburské společnosti Enovos 
International do soukromých rukou. Částku však nezveřejnily. 
Jen drobné zisky si připsaly aerolinka Lufthansa (LHA; +0,8 
%) a zajišťovna Munich Re (MUV2; +0,8 %). 
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Polsko 

Index WIG 30 vzrostl o 0,3 % na 2097,13 b. 
 
Polská burza zaznamenala sedmý růst v řadě. O 
příčky na žebříčku nejsilnějších akcií se dnes podělily 
společnosti z energetického a bankovního sektoru, 
nejlépe se dařilo akciím PGE (PGE; +3,8 %) a Bank 
Handlowy (BHW; +2,4 %). Naopak se nedařilo 
uhelné společnosti Jastrzębska Weglowa (JSW;-1,8 
%) a chemické skupině Azoty (ATT; -1,8 %). Zítra 
se ani v Polsku obchodovat nebude, znovu se dveře 
varšavské burzy otevřou až 30. 12. (viz vánoční 
kalendář). 
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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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