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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 6823,5 -0,43 

   
DJIA 25288 -0,17 

   
S&P 500 2721,75 -0,21 

   
DAX 11405 -0,69 

   
Euro Stoxx 50 3191 -0,87 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 21846,48 0,16 -1,52 -0,21 -2,55 

Shanghai Composite 2632,24 -0,85 -0,17 -4,70 -23,00 

Hang Seng 25587,8 -0,80 -1,26 -7,67 -11,61 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 7200,88 0,00 -2,37 -7,91 6,56 

S&P 500 2722,18 -0,15 -1,21 -3,53 5,31 

Dow Jones Ind. Avg. 25286,49 -0,40 -1,36 0,39 7,88 

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

EUR/USD 1,1294 0,04 -1,14 -0,43 -4,26 

EUR/CZK 25,953 0,07 1,45 1,23 5,96 

USD/CZK 22,974 0,02 0,29 0,75 1,40 

USD/JPY 113,91 0,10 0,35 2,87 0,41 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1203 0,13 -2,09 2,10 -6,23 

Ropa 55,56 -0,50 -10,16 -13,84 -0,63 

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

 

Očekávané události 
Česká republika: 

09:00 HDP (q-q) (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 
0,6 %, předchozí hodnota: 0,7 % 
09:00 HDP (y-y) (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 

2,6 %, předchozí hodnota: 2,4 % 
Eurozóna: 

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (září): 
očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: 1,0 % 
11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet 

pracovních dní) (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí 
hodnota: 0,9 % 

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - předběžný): 
očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 % 
11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - předběžný): 

očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 % 
11:00 Zaměstnanost (y-y) (3Q - předběžný): očekávání 

trhu: --, předchozí hodnota: 1,5 % 
USA: 

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (9. listopadu): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,0 % 
14:30 CPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí 

hodnota: 0,1 % 
14:30 Jádrový CPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, 

předchozí hodnota: 0,1 % 
14:30 CPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí 
hodnota: 2,3 % 

14:30 Jádrový CPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 2,2 %, 
předchozí hodnota: 2,2 % 

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně 
očištěn (říjen): očekávání trhu: 258922, předchozí 
hodnota: 258441 

 
Akciový výhled 

Evropa ve středu začne v klesajícím módu, např. futures na 
DAX indikují otevření níže -0,6%. Půjde však o návrat do 

úrovní, kde se indexy obchodovaly po většinu včerejšího 
dne, než v závěru vyrostly. Wall Street včera úvodní růsty 
nakonec neudržela, ale pokles byl limitovaný (SP500 -

0,15%). Zdá se, že s blížící se úrovní 2700 bodů na 
sledovaném indexu SP500 na trh vstupují kupci. Investoři 

budou nyní sledovat dění kolem brexitu, když návrh 
dohody by měl být hotový, ale těžkosti může mít britská 
premiérka doma s jejím schválením. Italští populisté ze 

svého návrhu rozpočtu nehodlají ustoupit, trhy se však 
s tímto faktem pomalu učí „žít“. Proces a průběh „bitvy“ 

mezi EK a Itálií může být dlouhý. Povzbudivý není ani 
menší než očekávaný vývoj HDP v Německu za 3Q (-0,2% 
pokles vs. oček. -0,1%). Na druhou stranu po všech těchto 

těžko povzbudivých zprávách, v cenách akcií by to mohlo 
být započítáno. Navíc dle informací začínají probíhat 

jednání mezi USA a Čínou o obchodních clech.  Index PX 
pražské burzy včera oslabil v závěrečné aukci na 1079 
bodů (-0,27%). Nedařilo se Monetě (-0,7%), lehce 

v červených byla Erste (-0,3%), pod 550 Kč (-0,4%) zavíral 
ČEZ a ztrácel také Avast (-1,2%). Pro dnešek bychom 

čekali, že domácí trh udrží hladinu 1070 bodů. U akcií O2 
(včera -0,8%) budeme sledovat, zdali titul udrží úrovně 

kolem 240 Kč. 
 



 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza v dnešní seanci oscilovala okolo včerejšího 
závěru a uzavřela kontinuální fázi mírně v kladném teritoriu 
při nízké likviditě okolo 300 mil. Kč. Nicméně silná byla 
závěrečná aukce, kde celkový dnešní zobchodovaný objem 
stoupl na 500 mil. Kč, avšak prodejní objednávky srazily index 
do záporu -0,27% na 1 078 bodů. Nejlikvidnější byl Čez s 
objemem necelých 150 mil. Kč a oslabením kurzu o -0,36% 
na 548 Kč. Nedařilo se taktéž Erste Bank (939 Kč -0,30%), 
akciím O2 (241 Kč -0,82%), Avastu (-1,16%) a dále ztratila i 
Moneta Money Bank (76 Kč -0,59%). Naopak včerejší pokles 
nepatrně korigovala Komerční banka (897 Kč +0,22%) při 
druhém nejvyšším objemu na burze 147 mil. Kč. V kladném 
teritoriu končily rovněž akcie Cme (+0,52%) a nepatrně Vig 
(+0,08%). Kofola po pondělním výsledkovém reportu 
stagnovala na 301 Kč. 
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Německo

Německá burza dnes uzavřela růstem mírně pod jedním 
procentem Indexu DAX nejvíce napomohlo odvětví informačních 
technologií, které dnes povyrostlo vcelku o 3,00 % na hodnotě, a 
spotřebitelský sektor si připsal 2,28 %. Na straně druhé 
nejztrátovějším byl dnes sektor zdravotnictví a farmacie, který 
odepsal 2,02 %. 
Nejlépe si dnes dařily akcie Infineon Technologies (IFX) rostoucí o 
4,2 %, který včera vykázal své hospodářské zisky, na které tou 
dobou reagoval poklesem. Se ziskem z dnešní seance odchází 
taktéž Lufthansa (LHA) připisující 4,1 %. Z IT sektoru zmiňme i 
Wirecard AG, který odchází z dnešního obchodování silnější o 3,5 
%. 
S největší ztrátou se potýkal farmaceutický gigant Bayer (BAYN), 
který dnes vykázal své hospodářské výsledky za 3Q 2018. Ten 
dnes odepsal 2,9 %. Z farmaceutického a zdravotnického sektoru 
ztrácely taktéž Fresenius (FRE) s – 0,8 % a Merck (MRK) s -0,5 
%. Se ztrátou se potýkal taktéž Linde PLC (LIN), který dnes 
odepsal 1,5 % 

. 

11250

11300

11350

11400

11450

11500

11550

17:4516:4515:4514:4513:4512:4511:4510:459:45

DAX (předchozí den)

 

Ranní přehled 

Předešlá obchodní seance 

https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/215428-bayer-oznamil-vysledky-za-3q


 
 

 

 

USA 

Úterní seanci uzavírají americké akciové trhy nakonec v červených číslech a index Dow Jones si odepsal -0,4%.  Dolar na páru s 
eurem silně oslabil o -0,6% tj. u hodnoty 1,1285 USD/EUR. V centru dění byla lehká ropa WTI, která zaznamenala velmi silný 
propad k cenové úrovni 55,2 USD/barel a ztratila dnes ze své hodnoty -7,94%. Cena žlutého kovu udržela úroveń 1201 USD/Troy. 
unci a zlato zpevnilo o 0,1%. Největším tahounem indexu byl dnes Finanční sektor s nárůstem o 0,6%, dále Průmysl 0,4% a také 
Utility 0,4%. Naopak do červených čísel tlačil nejvíce index  sektor Energie -2,4%, Zdravotní péče -0,7%  a také Nezbytná 
spotřeba -0,4%. 
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Změna 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). 


