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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 6950 0,27 

   
DJIA 26283 0,34 

   
S&P 500 2839,5 0,15 

   
DAX 13575 0,96 

   
Euro Stoxx 50 3678 0,66 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 24124,15 1,29 0,43 10,99 24,45 

Shanghai Composite 3546,98 1,30 2,66 3,63 12,11 

Hang Seng 32866,3 1,46 3,36 13,71 41,54 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 7408,03 0,98 2,02 11,75 33,35 

S&P 500 2832,97 0,81 1,68 10,01 24,73 

Dow Jones Ind. Avg. 26214,60 0,55 1,59 12,37 32,22 

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

EUR/USD 1,2253 -0,06 -0,06 4,19 13,86 

EUR/CZK 25,41 0,06 -0,01 -4,76 -17,43 

USD/CZK 20,729 0,10 -0,04 -0,75 -5,97 

USD/JPY 110,93 0,02 0,44 -2,60 -1,55 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1337,1 0,39 0,00 4,80 10,00 

Ropa 63,84 0,65 0,25 21,19 19,31 

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

 

Očekávané události 
 
Německo: 

 
 11:00 Průzkum ZEW - index současných 

podmínek (leden): očekávání trhu: 89.6, 
předchozí hodnota: 89.3 
 

 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (leden): 
očekávání trhu: 17,7, předchozí hodnota: 17,4 
 

Eurozóna: 
 

 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (leden): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 29.0 
 

 16:00 Spotřebitelská důvěra (leden - první, 
předběžný): očekávání trhu: 0.6, předchozí 
hodnota: 0.5 
 

USA: 
 
16:00 Index výrobní aktivity richmondského 
Fedu (leden): očekávání trhu: 19, předchozí 
hodnota: 20 
 

Akciový výhled 
 
 
Futures pro evropské indexy indikují růstové 
otevření kolem +1%. Přes noc se dařilo Asii a Wall 
Street včera (jak jinak) posílila na nová maxima. 
Trhy jsou v tuto chvíli maximálně překoupeny, 
zatím však korekce nepřišla. Pražská burza v 
pondělí posilovala více než okolní trhy. Index PX 
přidal +0,8% na 1133 bodů a bylo to jeho 8. 
posílení v řadě. Dokud se nezmění sentiment, je 
nyní z technického pohledu další rezistence v 
poměrně širším pásmu, od 1133 do 1150 bodů. 
Zvýšenou aktivitu lze čekat na Erste, která včera 
poskočila nad 1025 Kč. ČEZ včera uzavřel poblíž 
420 Kč, což je maximum ze začátku ledna. I zde 
bychom proto čekali zvýšenou aktivitu. 



 

 

 Česká republika 

 

Pražská burza vstoupila do nového týdne pozitivně a 
prodloužila tak šnůru rostoucích seancí na osm v řadě. Index 
PX si polepšil o 0,82% na 1 132 bodů, což jsou nová maxima 
od roku 2011. Tahounem růstu se stala Erste Bank, která 
posílila o 2,09% na 1 026 Kč. V průběhu seance se postupně 
zvedaly i akcie O2 a v závěrečné aukci zisky ještě navýšily na 
+1,98% (283 Kč). Dařilo se taktéž emisi Moneta Money Bank, 
když ocenění se zastavilo těsně pod 85 Kč s přírůstkem 0,59% 
a pojišťovně Vig, která stoupla o 0,97% na 727 Kč. V kladném 
teritoriu uzavřelo rovněž Cme (+0,83%) a Pegas (+0,74% 
822 Kč). Naopak mírnou ztrátu zaznamenala Komerční banka 
(929 Kč -0,05%) a Unipetrol (375 Kč -0,27%). Celkový 
zobchodovaný objem překročil 500 mil. Kč, když nejlikvidnější 
byla Moneta Money Bank a Čez, který si polepšil o +0,87% na 
519 
Kč.
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Německo

Německý DAX v úvodu týdne uzavřel mírně v kladných 
hodnotách, když si připsal 0,14 % zisku. Do plusu ho 
táhly zisky Deutsche Bank (DBK; +2,9 %), které 
výrazně neublížil ani mírný pokles výnosů německých 
dluhopisů k 0,565 %. Dařilo se také automobilkám, 
když v kladném uzavřel Volkswagen (VOW3; +2,6 %) 
a BMW (BMW; +1,7 %). Daimler posílil o něco mírněji 
(DAI; +0,71 %). Výraznější zisky si připsala Deutsche 
Telekom (DTE; +2,1 %) a Bayer (BAYN; +1,6 %). 
Naopak výraznějšímu zisku bránily ztráty Lufthansy 
(LHA; -1,9 %) či Linde (LINU; -1,9 %). Podobně 

oslabovaly i společnosti Vonovia (VNA; -1,6 %), 
Deutsche Post (DPW; -1,5 %) a Infineon (IFX; -1,5 
%). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Index Dow Jones +0,55 % na 26214,6 b. Index S&P 500 +0,81 % na 2832,97 b. Index Nasdaq Composite +0,98 % 
na 7408,032 b. Americké akciové trhy uzavírají pondělní seanci růstem. Lehká ropa WTI se vrátila na úroveň 63,50 
USD/barel tj.  připsala si  0,19%. Cena zlata atakovala hranici 1335 USD/Troy.unci, ale nakonec přidala 0,26% na 
ceně 1234,8 USD/Troy.unci. Největším tahounem indexu byl sektor Telekomunikací s nárůstem 2,3%, Energií 2,1% 
a také Zbytná spotřeba 1,1%. Proti růstu indexu se dnes postavil sektor Základní materiály -0,2% 
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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). 


