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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 6794,25 0,28 

   
DJIA 25997 0,76 

   
S&P 500 2797,5 0,31 

   
DAX 13236 0,24 

   
Euro Stoxx 50 3611 0,08 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23951,81 1,00 0,00 12,10 22,96 

Shanghai Composite 3437,48 0,79 0,03 0,59 9,56 

Hang Seng 31802,51 1,48 1,42 10,05 36,63 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 7261,06 0,68 1,74 10,16 30,89 

S&P 500 2786,24 0,67 1,57 9,22 22,72 

Dow Jones Ind. Avg. 25803,19 0,89 2,01 12,97 29,72 

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

EUR/USD 1,2241 -0,16 2,56 4,04 15,48 

EUR/CZK 25,527 0,02 -2,54 -4,72 -18,16 

USD/CZK 20,849 0,17 -0,08 -0,85 -5,47 

USD/JPY 110,72 0,18 -1,70 -1,31 -3,03 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1339,4 0,34 1,44 4,28 10,43 

Ropa 64,33 0,16 4,24 23,47 20,80 

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

 

Očekávané události 
 
Česká republika: 
 09:00 Index výrobních cen (y-y) (prosinec): 

očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,9 
% 

 09:00 Index exportních cen (y-y) (listopad): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,7 % 

 09:00 Index importních cen (y-y) (listopad): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,2 % 

USA: 
 14:30 Newyorský výrobní index (leden): 

očekávání trhu: 19,0, předchozí hodnota: 18,0 
 

Akciový výhled 
 
Evropa se bude v úvodu dnešního dne snažit 
umazat včerejší pokles (např. v pondělí DAX -

0,3%). K obchodování se dnes připojí také 
zámořské trhy, jež zůstaly včera uzavřeny. 
Pražská burza vstoupila do nového týdne 
obchodováním bez větších výkyvů, index PX 
uzavíral na kladné nule (1109 bodů). V území 
kolem 1110 bodů se nyní formuje možná 
technická rezistence. Sledovány budou akcie 
ČEZu, jež včera musely odvracet pokles pod 
500 Kč. Dle T. Hunera by letos mělo padnout 
vládní rozhodnutí ohledně financování nových 
jaderných bloků (zřejmě to ale nebude do 
března). Erste včera podle předpokladů již 
dále nerostla, růst výnosů dluhopisů se 
zastavil. To ale nebránilo v dalších posunu 
vzhůru u pojišťovny VIG. Její akcie by tedy 
mohly projít menším vybíráním zisků dnes. 
Mediální CETV nevyhovuje slabý USD, který 

sráří kurz v přepočtu ze zámoří do CZK (97 
Kč). Celkově dnes opět na pražské burze 
nečekáme výraznější aktivitu a spíše 
nevýrazné pohyby. US trhy zůstávají 
historicky překoupené a mohla by se tedy v 
blízké době dostavit vyšší volatilita. 



 

 

 Česká republika 

 

Pražská burza vstoupila do nového týdne bez výraznější 
změny, když měřeno indexem PX posílila o nepatrných 0,03% 
na hodnotu 1 109 bodů. Nejvýraznější růst předvedla 
pojišťovna Vig, která se zvedla o 1,81% na 730 Kč. Se 
slušným ziskem uzavřel i Philip Morris (16 800 Kč +1,20%). 
Mírně v plusu zakončily taktéž tuzemské banky, a to Moneta 
Money Bank (+0,30%) a Komerční banka (+0,05%). Naopak 
nedařilo se akciím Erste Bank, které po třech růstech odepsaly 
-0,84% na 1 001 Kč. Ztratilo rovněž Cme, jenž kleslo o -
1,71% se závěrem pod 98 Kč. Čez stagnoval nad 502 Kč. 
Celkový zobchodovaný objem zůstal na podprůměrné úrovni 
350 mil. Kč, na čemž se podepsala i neúčast zámořských 
investorů, když v USA je dnes svátek. 
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Německo

Německý DAX v úvodní seanci týdne klesal a nakonec 
skončil v záporu 0,27 %. Index táhly do záporu ztráty 
Lufthansy (LHA; -4,2 %), která výrazně oslabila spolu s 
dalšími evropskými aerolinkami na pozadí rostoucích 
cen ropy, které se mohou promítnout do ziskovosti 
leteckých společností. Nedařilo se ani společnostem 
Vonovia (VNA; -1,3 %), Heidelberg (HEI; -1,2 %) či 
Continental (CON; -1,2 %). Naopak posílil ProSieben 
(PSM; +1,9 %). Mírněji rostla energetika RWE (RWE; 
+0,7 %). 
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Ranní přehled 

Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Státní svátek. 
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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). 


