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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 6388 0,06 

   
DJIA 24517 -0,04 

   
S&P 500 2662,75 -0,08 

   
DAX 0 0,00 

   
Euro Stoxx 50 0 0,00 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 22758,07 -0,47 1,08 15,62 19,37 

Shanghai Composite 3303,66 0,70 -0,69 -2,92 4,05 

Hang Seng 29250,72 1,59 -0,17 2,94 28,35 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 6862,32 -0,19 1,48 6,32 26,79 

S&P 500 2664,11 0,15 1,31 6,71 18,04 

Dow Jones Ind. Avg. 24504,80 0,49 1,34 10,79 23,78 

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

EUR/USD 1,1741 0,01 -0,46 -1,21 10,50 

EUR/CZK 25,634 0,02 0,46 -0,64 -14,13 

USD/CZK 21,829 0,05 0,08 -1,79 -5,10 

USD/JPY 113,43 -0,09 1,02 2,68 -1,50 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1242,5 0,22 -1,72 -6,17 7,32 

Ropa 57,64 0,84 2,82 15,80 6,80 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávané události 
 
Eurozóna: 

 11:00 Průmyslová výroba (m-m) 
(sezónně očištěno) (říjen): očekávání 
trhu: 0.0%, předchozí hodnota: -0.6% 

 11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno 
o počet pracovních dní) (říjen): očekávání 
trhu: 3.2%, předchozí hodnota: 3.3% 

 11:00 Zaměstnanost (y-y) (3Q): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 
1.6% 

USA: 
 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (8. 

prosince): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: 4.7% 

 14:30 CPI (y-y) (listopad): očekávání 
trhu: 2.2%, předchozí hodnota: 2.0% 

 14:30 Jádrový CPI (y-y) (listopad): 
očekávání trhu: 1.8%, předchozí 
hodnota: 1.8% 

 14:30 Index spotřebitelských cen - 
jádrový, sezónně očištěn (listopad): 
očekávání trhu: 253.961, předchozí 
hodnota: 253.428 

 
Akciový výhled 
 
Futures pro Evropu indikují otevření bez nejasného 
směru, sledovanou událostí dnes bude zasedání 
amerického FEDu, jež by měl zvednout úrokové 
sazby. Asie byla přes noc většinou růstová a Wall 
Street zaznamenala další (byť nepatrný) posun 
vzhůru. Pražská burza v úterý mírně rostla, index 
PX uzavíral těsně pod 1060 body. Domácí trh se tak 
(zatím) udržel nad důležitou úrovní 1050 bodů. Po 
včerejším výbuchu je dnes další zajímavá, tentokrát 
příznivější zpráva pro akcionáře Unipetrolu. Polská 
PKN nabízí dobrovolný odkup v hodnotě 380 Kč za 
akcii. Akcie Unipetrolu se tak pravděpodobně 
posunou k této úrovni. Pro bankovní tituly by mohlo 
být v příštích dnech spíše pozitivní, jestliže FED 
zvedne sazby. Mediální CETV včera v zámoří 
oslabila na 101,40 Kč. 



 

 

 Česká republika 

 

Přestože se pražská burza po celou seanci držela v 
záporném teritoriu, nakonec se index v závěrečné aukci 
překlopil do plusu a přidal +0,14% na 1 059 bodů. 
Silný byl v aukci především Čez, který se ze stagnace 
dostal do zisku +0,49% na 492 Kč při nejvyšším 
denním objemu 185 mil. Kč. V kladném teritoriu 
uzavřely i banky, Erste Bank přidala +0,31% na 919 
Kč, Komerční banka stoupla o 0,37% na 893 Kč a 
Moneta Money Bank zakončila silnější o 0,26% na 78 
Kč. Dařilo se i akciím O2 (277 Kč +0,73%) a Cme 
(+1,07%). Naopak o -1,38% oslabil Unipetrol s 
oceněním těsně pod 165 Kč po ranní zprávě o požáru v 
areálu Záluží na jednotce výroby vodíku. Se stejnou 
ztrátou -1,38% na 644 Kč uzavřela i pojišťovna Vig, 
když výnosy dluhopisů v Evropě se už několik dní 
pohybují nejníže od září 2017. Nejvíce oslabila Fortuna 
a to -1,52% na 175 Kč. 
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Německo

Německý DAX uzavřel úterní seanci mírně v kladném 
teritoriu, když posílil o 0,26 %. Na pozadí rostoucích 
cen elektřiny posilovala energetika RWE (RWE; +2,5 
%). Rostly i společnosti SAP (SAP; +1,6 %), Merck 
(MRK; +1,5 %) či Bayer (BAYN; +1,4 %). Přes 
procento rostla i farmaceutická společnost Fresenius 
Medical Care (FME; +1,2 %). Naopak nejvýrazněji 
odepsala Lufthansa (LHA; -1,0 %), o něco mírněji pak 
klesaly ProSieben (PSM; -0,9 %), Volkswagen (VOW3; 
-0,7 %) či Deutsche Boerse (DB1; -0,7 %). Nedařilo se 
ani firmě Linde (LINU; -0,5 %). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Index Dow Jones +0,49 % na 24504,8 b. Index S&P 500 +0,15 % na 2664,11 b. Index Nasdaq Composite -0,19 
% na 6862,317 b. Americké akciové indexy atakovaly nová historická maxima. Brzdou růstu byl republikánský 
senátor za Kentucky, Rand Paul, který se na svém twitterovém účtu vyjádřil proti daňové reformě.Nejvíce se dařilo 
telekomunikacím (+2,6 %) a finančnímu sektoru (+1,2 %), ve výrazném záporu se obchodovaly pouze utility (-1,3 
%), které dolů táhnou akcie společnosti Edison International (EIX; -6 %). Společnost uvedla, že vyšetřování příčin 
ničivých požárů v Kalifornii zahrnuje také její zařízení. 
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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 k 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 Sengu 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 k 22:50 předchozího dne. Změna kursu komodit se počítá vzhledem ke kursu v 23:45 předchozího dne.  

Uvedené časy jsou ve středoevropském čase (SEČ). 


