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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 6316,25 0,00 

   
DJIA 23385 -0,04 

   
S&P 500 2580,75 -0,05 

   
DAX 13055 -0,04 

   
Euro Stoxx 50 3557 -0,06 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Shanghai Composite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hang Seng 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 6221,91 -1,94 0,00 0,00 0,00 

S&P 500 2430,01 -1,54 0,00 0,00 0,00 

Dow Jones Ind. Avg. 21750,73 -1,24 0,00 0,00 0,00 

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

EUR/USD 1,1742 0,09 -0,76 4,69 3,33 

EUR/CZK 25,525 -0,01 0,45 -5,96 -6,61 

USD/CZK 21,737 -0,06 -0,32 -1,57 -3,50 

USD/JPY 112,48 -0,12 0,11 -1,79 9,41 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1280,3 0,39 -0,67 2,13 -5,25 

Ropa 56,64 0,19 -3,63 -6,87 -3,48 

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

 

Očekávané události 
 
USA: 
 14:30 Index aktivity Chicago Fed (říjen): 

očekávání trhu: 0,20, předchozí hodnota: 0,17 
 16:00 Prodeje existujících domů (říjen): 

očekávání trhu: 5,40 mil., předchozí hodnota: 
5,39 mil. 
 

Akciový výhled 
 

Akciové trhy vstoupily do nového týdne odhodlaně, 
většina indexů mírně rostla a umazala počáteční 
ztráty. Pro dnešek indikují futures otevření v 
Evropě bez výraznějšího pohybu. Pražská burza v 
pondělí našla podle očekávání podporu na 1050 
bodech indexu PX. Zde vidíme poměrně důležitou 

úroveň pro další vývoj domácího trhu. Po 
nedávných poklesech se nad metou 900 Kč 
konsoliduje Komerční banka. Při současném 
sentimentu a trajektorii vývoje domácích sazeb by 
se dal čekat její pohyb zpět výše. Levně vypadají 
také akcie Moneta. Erste nyní spíše zaostávala za 
evropským bankovním sektorem a mohla by se 
rovněž pokusit o posun do kladných úrovní. ČEZu 
se daří „usazovat“ nad úrovní 480 Kč. Mediální 
CETV uzavírala v zámoří na 93,60 Kč. Celkově 
bychom dnes čekali mírný růst pražské burzy. 



 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza po prodlouženém víkendu zahájila v záporném 
teritoriu a nakonec měřeno indexem PX odepsala -0,11% na 1 
053 bodů. Negativně se projevil především pokles akcií Erste 
Bank (928 Kč -1,90%), když ocenění banky dorovnávalo 
páteční ztráty na primárním trhu ve Vídni. Výrazně kleslo i 
CME, a to pod 95 Kč (-3,01 %) po zprávě z konce minulého 
týdne, že chorvatský regulátor nepovažuje zamýšlený prodej 
chorvatské televize ze skupiny Cme v souladu s místním 
právem. V záporu zakončily rovněž akcie Fortuny (177 Kč -
1,28%), Pegasu (814 Kč -0,49%) a Philip Morris (16 076 Kč -
0,77%). Mírně odepsal i Unipetrol (-0,26%) se závěrem na 
380 Kč. Tuzemské banky se vyvíjely smíšeně, když Moneta 
Money Bank klesla (-0,39%) a Komerční banka posílila 
+0,62% na 908 Kč. Největší zisky si připsala pojišťovna Vig 
(+1,85% 656 Kč), která doháněla páteční růst na primárním 
trhu ve Vídni. Posílily taktéž akcie O2 (264 Kč +1,30%) a 
Čezu (483 Kč +0,52%). 
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USA

V pondělí americké akciové trhy obchodovaly v 
kladných hodnotách. Index Dow Jones přidal 0,31% a 
širší index  S&P 500 uzavřel výš o 0,13%. Seance se 
nesla v poklidném duchu a investoři těžili ze situace, 
kdy ke konci minulého týdne udělali republikáni v 
Kongresu USA významný krok k prosazení   daňové 
reformy.  Další schůze bude pokračovat již v Senátu, 
kde  ale zákon narazil na odpor i ve vlastních řadách.  
Pocity investorů z této situace jsou smíšené a tak tento 
týden budou vyčkávat na středeční zápis z posledního 
zasedání americké centrální banky.  Investoři také 
tento týden musí počítat se svátky na Den díkuvzdání 
23.11. ,kdy je americká burza zavřená a na něj 
navazuje Black Friday, který už tradičně odstartuje 
začátek zimní prázdninové sezóny a obchodování na 
US trzích bude tento pátek zkráceno do 19 hodin. 
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Německo

Západoevropské trhy se v úvodu týdne pohybovaly v 
zeleném, ne jinak tomu bylo u německé burzy. Přes 
čtyři procenta připisoval Volkswagen (VOW3) po 
oznámení zvýšení výhledu do roku 2020. Dařilo se také 
televizní ProSieben (PSM +3,2 %) po odstoupení 
Thomase Ebelinga z čela společnosti a třetici 
nejsilnějších doplňovala RWE (RWE +2,7 %), která tak 
zbrzdila pokles z uplynulých seancí. Mírně naopak 
klesal Fresenius (FRE -0,8 %), v pohybu do strany 
pokračoval Adidas (ADS -0,5 %) a v těsné blízkosti 
nuly zakončila pojišťovna Munich Re (MUV2 -0,3 %). 
Index Stoxx Europe 600 připsal půl procenta, 
vedoucími sektory byly zdravotnictví a IT.  12100
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Polsko

Polské akcie uzavřely první obchodní seanci nového 
týdne v zelených číslech. Index WIG30 posílil o 1,0% 
na 2 839 bodů, patří tak mezi nejrůstovější burzovní 
indexy v Evropě. Dařilo se zejména mBank (MBK 
+4,1%), naftařské a plynařské PGNiG (PGN +3,4%) a 
obuvnické CCC (CCC +3,1%). Oslabovala naopak 
maloobchodní Eurocash (EUR -3,8%), realitní Globe 
Trade Center (GTC -1,7%) nebo televizní Cyfrowy 
Polsat (CPS -0,6%). 
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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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