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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 4686,75 -0,08 

   
DJIA 17625 -0,07 

   
S&P 500 2071 -0,08 

   
DAX 10871 0,23 

   
Euro Stoxx 50 3305 0,18 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 19033,71 0,27 0,35 12,12 7,06 

Shanghai Composite 3572,69 0,25 -2,41 17,30 12,49 

Hang Seng 21907,89 -0,42 0,95 7,02 -7,46 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 5107,94 1,33 2,80 13,07 6,26 

S&P 500 2078,36 1,06 2,83 10,31 -0,58 

Dow Jones Ind. Avg. 17720,98 1,10 2,72 10,42 -1,76 

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

EUR/USD 1,0933 0,15 0,18 -2,21 -10,09 

EUR/CZK 27,009 -0,03 -0,21 1,65 8,39 

USD/CZK 24,696 -0,13 -0,09 -0,67 -2,49 

USD/JPY 120,40 -0,05 -0,42 0,47 0,79 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1069,4 0,13 -0,44 -4,13 -10,91 

Ropa 38,27 -1,52 3,29 -15,98 -29,80 

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

 

Očekávané události 
 
Eurozóna: 
 10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (listopad): 

očekávání trhu: 5,2 %, předchozí 
hodnota: 5,3 % 
 

USA: 
 16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) 

(listopad): očekávání trhu: 0,7 %, 
předchozí hodnota: 0,2 % 
 

 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA 
(25. prosince): očekávání trhu: -2500 tis., 
předchozí hodnota: -5877 tis. 

 
Akciový výhled 
 
Na pražské burze se dnes obchoduje 
naposledy v roce 2015. Díky zlepšenému 
závěru to nakonec vypadá, že letošní rok 
nebude ztrátový. K tomu však napomohla 
také nízká srovnávací základna z konce 
předchozího roku. Většina titulů spíše 
zklamala, kladnou výjimkou je Erste, jež si v 
letošním roce připsala téměř 50%. Pro dnešní 
den očekáváme klidné obchodování. Evropské 
trhy v úvodu zřejmě mírně porostou, ale 
vzhledem ke včerejšímu posílení se nakonec 
nedá vyloučit jejich drobný pokles. Praha by si 
mohla udržet kladné úrovně. Komerční banka 
by mohla zakončit nad 5000 Kč, akcie ČEZu 
by se mohly pokoušet o úroveň 440 Kč. 



 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza navázala na včerejší přírůstek a měřeno 
indexem PX posílila o 0,58% na 955 bodů. Opět se tak 
dle očekávání stalo při nižší likviditě 350 mil. Kč, když 
průměrný denní objem na burze je necelých 700 mil. 
Kč. Podobně jako včera byl tahounem růstu Čez (436 
Kč +1,46%), který tak umazává hlubokou letošní 
ztrátu, která nadále činí -25%. Akcie Cme (67 Kč 
+2,37%) korigovaly včerejší pokles, když se titulu 
začalo dařit v závěru s openem US trhů. Philip Morris 
uzavřel přesně na úrovni 12 000 Kč, což znamená růst 
1,5%. Rakouské finanční tituly zakončily s mírnými 
zisky a to Erste Bank (781 Kč +0,57%) a Vig (686 Kč 
+0,34%). Komerční banka v průběhu seance bojovala 
o udržení psychologické mety 5 000 Kč, což se nakonec 
podařilo, jelikož závěr byl 5 014 Kč (-0,18%). 
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USA

Index Dow Jones Industrial Average +1,1 % na 17720,98 b. 
Index S&P 500 +1,06 % na 2078,36 b. Index Nasdaq 
Composite +1,33 % na 5107,938 b. Akcie energetických 
společností po včerejších ztrátách oddychly na pozadí růstu 
cen komodit (ropa a plyn +2,9 %, měď +2,8 %). Zisky 
sektorů energií však přesto patřily ke slabším (+0,7 %), 
nejvíce se dařilo IT sektoru (+1,3 %) a zdravotnickým 
společnostem (+1,2 %). Americkým trhům zbývají do konce 
roku už pouze dva obchodní dny, viz rozpis obchodních dnů. 
Po dnešní seanci si index S&P 500 za letošní rok připsal necelé 
procento. Akciové investory může utěšit fakt, že ani 
americkým dluhopisům a dalším třídám aktiv se letos také 
přílis nevedlo. Nejvíce se letos dařilo společnosti Netflix 
(NFLX; od začátku roku +144 %) a Amazonu (AMZN; od 
začátku roku +124 %), který díky dnešnímu zisku 2,8 % 
dokonce dostal na historická maxima. Nejvýraznější zisky si 
dnes připsaly společnosti Chesapeake Energy (CHK; +10,4 %) 
a Consol Energy (CNX; +4,1 %), které však se ztrátou 77 %, 

respektive 76 % zůstávají nejztrátovějšími akciemi indexu S&P 
500 za letošní rok. 
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Německo

Index DAX posílil o 1,94 % na 10860,14 b. Německé 
burze se dnes dařilo především ráno, ve zbytku dne už 
jen mírně navyšovala svůj téměř 2% růst. Nejvýrazněji 
posílily akcie Deutsche Börse (DB1; +3,5 %) a 
producenta hnojiv K+S (SDF; +2,8 %). V záporu 
uzavřely pouze akcie energetické společnosti RWE 
(RWE; -0,3 %). 
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Polsko 

Index WIG 30 si připsal 1 % na 2113,49 b. 
 
Polská burza po včerejším zaváhání opět rostla. 
Během dne následovala Evropu, v závěru však 
ztratila část ze svých zisků. Nejvýraznější zisky si 
připsal producent mědi a stříbra KGHM (KGH; +4 
%) díky růstu cen mědi. Dařilo se také transportní 
společnosti PKP Cargo (PKP; +3,1 %), která 
navázala na včerejší zisky a Bank Handlowy (BHW; 
+3 %). Naopak oslabily akcie telekomunikační a 
mediální společnosti Cyfrowy Polsat (CPS; -1,6 %) a 
banky mBank (MBK; -1,5 %). 
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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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