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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 6971,75 0,09 

   
DJIA 26230 0,11 

   
S&P 500 2841,5 0,07 

   
DAX 13558,5 0,03 

   
Euro Stoxx 50 3660 0,03 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23940,78 -0,76 0,72 11,19 27,70 

Shanghai Composite 3560,73 0,40 3,20 4,90 13,06 

Hang Seng 33010,91 0,24 3,22 16,34 43,81 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 7460,29 0,71 3,28 13,26 34,35 

S&P 500 2839,13 0,22 2,26 10,69 25,34 

Dow Jones Ind. Avg. 26210,81 -0,01 1,62 12,62 32,38 

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

EUR/USD 1,231 0,11 1,03 4,22 14,73 

EUR/CZK 25,392 0,03 -0,89 -4,80 -18,04 

USD/CZK 20,624 -0,05 0,11 -0,73 -5,98 

USD/JPY 109,93 -0,33 -1,21 -3,34 -3,38 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1342,6 0,44 0,25 5,19 10,89 

Ropa 64,31 0,00 0,58 22,62 19,37 

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

 

Očekávané události 
 
Česká republika: 
 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra 

(leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 
15,1 

Německo: 
 09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME 

(leden - předběžný): očekávání trhu: 63,0, 
předchozí hodnota: 63,3 

USA: 
 15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (listopad): 

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

 15:45 Index nákupních manažerů Markit (leden 
- předběžný): očekávání trhu: 55,0, předchozí 
hodnota: 55,1 

 16:00 Prodeje existujících domů (prosinec): 
očekávání trhu: 5,70 mil., předchozí hodnota: 
5,81 mil. 

 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (19. 
ledna): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí 
hodnota: -6861 tis. 

 
Akciový výhled 
 
Pro pražskou burzu je rok 2018 velice úspěšný, 
když zaznamenal čtrnáct růstových a pouze dvě 
ztrátové seance a měřeno indexem PX posílila již o 
5,5%. Zároveň dnes má náš trh šanci prodloužit 
aktuální růstovou šnůru na deset seanci v řadě. 
Podporou jsou příznivé podmínky na globálních 
akciových trzích, když německý Dax a zámořské 
indexy Nasdaq a S&P včera posunuly historické 
maxima výše a zároveň se dnes futures pohybuji 
lehce v kladném teritoriu - S&P 500 +0,07% a Dax 
+0,03%. Sledovanou události by mělo být 
pokračující setkání ekonomických a politických 
špiček na ekonomickém fóru v Davosu a dále se 
budou investoři připravovat na zítřejší zasedání 
ECB. Bez nových zásadních kurzotvorných zpráv by 
jednotlivé tituly na pražské burzy měly zahajovat 
bez výraznějších změn, avšak ocenění Cme by mělo 
těžit z 3% nárůstu na Nasdaqu. Nicméně 
zaostávajícím titulem v letošním roce je Komerční 
banka, což by se mohlo v následujících dnech 
změnit. 



 

 

 Česká republika 

 

Pražská burza i v dnešní seanci udržela růstovou šnůru, když 
měřeno indexem PX stoupla o dalších 0,38% na 1 137 bodů. 
Včerejší zisky rozšířila Erste Bank a posílila o 0,73% na 1 034 
Kč. Nadále se dařilo akciím Moneta Money Bank, které 
devátým růstem v řadě uzavřely nad 85 Kč (+0,43%). Se 
ziskem zakončil rovněž Čez, a to +0,58% na 522 Kč, při 
nejvyšším denním objemu 227 mil. Kč. Největší přírůstek dnes 
zaznamenal Pegas, který si polepšil o 2,68% na 844 Kč. V 
kladném teritoriu končily taktéž akcie O2 (286 Kč +0,88%) a 
Philip Morris (17 180 Kč +1,78%). Proti vývoji na trhu se 
vydala emise Vig, když oslabila o -0,76% na 722 Kč. Celkový 
objem obchodů dosáhl nadprůměrných 800 mil. Kč. 
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Německo

Index DAX vzrostl o 0,71 % na 13559,6 b. Německým 
akciím se dnes dařilo, když index DAX uzavřel na 
historickém maximu. Mezi evropskými akciemi se dařilo 
především zdravotnímu sektoru, což na frankufrtském 
parketu odrážely akcie Bayer (BAYN; +3,3 %), 
Fresenius (FRE; +2,8 %) a Fresenius Medical Care 
(FME; +1,9 %). Nedařilo se automobilkám BMW 
(BMW; -1 %) a Volkswagen (VOW3; -0,7 %). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Americký akciím se dařilo i v úterý. Je to skoro již ohraná písnička (ale poslouchá se stále dobře), ale akciím v USA 
se stále vede dobře. Dnes jsme zažili posouvání rekordů všech indexu S&P a Nasdaq, index Dow Jones zůstal 
mírně pod včerejším rekordem. Katalyzátorem euforie je vždy něco. Nyní šťávu trhům dodává probíhající 
výsledková sezóna. Index Nasdaq rostl nejsilněji, je katapultován vzhůru odvětvím informačních technologií, které 
profitují z velmi dobrých výsledků Netflixu. Netflix mohutně expanduje a v příštím roce se chystá navyšovat kapitál. 
O dvě procenta roste další tahoun sektoru Amazon (AMZN +1,98%). Svůj díl práce pro Nasdaq odvádí i třeba 
Micron (MU +2,68). Nejrůstovějším titulem jsou dnes akcie zdravotnického holdingu ResMed, který investory 
potěšil výsledky. Na druhé straně spektra jsou jiné zdravotnické tituly. Jsou jimi výsledky reportující 
Johnson&Johnson a Procter&Gamble, které akcionáře nepotěšili především slabší ziskovostí. Své výsledky 
reportoval i Verizon (VZ +0,22%), z telekomunikačního sektoru, který představil spíše smíšené výsledky. 
Výsledková sezona pokračuje i zítra. Svá čísla představí například GE, nebo Ford. Mimo kvartálních korporátních 
čísel jsme dnes zaznamenali predikci vývoje trhu od analytiků z Bank of America, kteří vidí index S&P na konci roku 
na metě 3 000 bodů. Nejrůstovějším sektorem jsou dnes utility a realitní tituly. Naopak nejvíce klesají akcie v 
telekomunikačním sektoru. Ropa si dnes připisuje 1,2% a sídlí nad úrovní 64 dolarů za barel WTI. propadla se cena 
mědi (kvůli růstu zásob této suroviny) na což reagují firmy tuto komoditu těžící jako například Freeport-McMoRan.
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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). 


