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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 6653 0,00 

   
DJIA 24410 0,08 

   
S&P 500 2633,25 0,05 

   
DAX 11043,5 -0,31 

   
Euro Stoxx 50 3090 -0,29 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 20593,72 -0,14 0,33 -8,81 -13,41 

Shanghai Composite 2581,00 0,05 0,36 -2,83 -26,32 

Hang Seng 26979,93 -0,09 0,65 3,26 -16,63 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 7020,36 -1,91 1,66 -6,00 -5,23 

S&P 500 2632,90 -1,42 1,95 -4,46 -7,06 

Dow Jones Ind. Avg. 24404,48 -1,22 2,07 -3,61 -6,91 

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

EUR/USD 1,1364 0,05 -0,30 -0,25 -7,60 

EUR/CZK 25,639 0,00 0,68 -0,60 9,33 

USD/CZK 22,564 0,02 0,42 -0,86 1,00 

USD/JPY 109,64 0,26 0,51 -2,33 -0,59 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1284,5 0,09 -0,30 4,57 -3,91 

Ropa 53,51 0,39 2,14 -20,09 -16,79 

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

 

Očekávané události 
 
Eurozóna: 
 
16:00 Spotřebitelská důvěra (leden - první, 
předběžný): očekávání trhu: -6,5, předchozí 
hodnota: -6,2 
 
USA: 
 
13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (18. ledna): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 13,5 % 
15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (listopad): 
očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 % 
16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu 
(leden): očekávání trhu: -1, předchozí hodnota: -8 
 

 
 
Akciový výhled 
 
Ve středu pravděpodobně otevřou evropské indexy 
v záporu, dle indikací futures by mohl např. DAX 
otevřít kolem -0,4% níže. Tento týden se zatím 
Evropě nedaří, obě seance zakončila v červených. 
Jak jsme upozorňovali minulý týden, hlavní indexy 
se po růstech dostaly k silnějším technickým 
rezistencím, které nyní při zprávách naznačujících 
možné problémy při jednáních mezi USA a Čínou 
trhy logicky otočily do záporu. Krátkodobé 
technické podpory nyní u amerického indexu SP500 
vidíme u 2630 a následně kolem 2600 bodů. Praha 
se rovněž podle očekávání tento týden zatím drží 
lépe. Index PX v úterý uzavíral na červené nule u 
1017 bodů. Znovu budeme sledovat ČEZ, jehož 
akcie zatím nereagovaly na příznivý vývoj na trhu s 
povolenkami resp. elektřinou. Erste včera 
následovala sektor a našla podporu kolem 750 Kč, 
kde by mohli kupci zkoušet „otočit“ nepříznivý vývoj 
i dnes. Mediální CETV uzavírala v zámoří níže na 73 
Kč. 
 



 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza uzavřela úterní obchodní červenou nulou na 
1017 bodech. Největší aktivita byla ke spatření na akciích 
Moneta (160 mil. Kč), její akcie přitom mírně klesly na 74,30 
Kč (-0,5%). Ještě o něco hůře dopadla Erste, která kopírovala 
nepříznivý vývoje sektoru v Evropě a odepsala si -0,8% na 
758 Kč. V červených skončila i pojišťovna VIG (-1,5%), jež tak 
přerušila sérii 5 růstů v řadě. Díky závěrečné aukci naopak v 
kladných číslech zakončila Komerční banka (+0,3%). Akcie 
ČEZu se obchodovaly těsně pod 540 Kč (+0,2%). Nejvíce se 
dařilo společnosti Avast (+1,2%). 
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Německo

Německý index DAX v průběhu úterní seance oslaboval a 
nakonec odepsal 0,54 %. Nedařilo se zejména firmě Covestro 
(1COV; -3,2 %), která se „dočkala“ snížení doporučení a 
cílové ceny od Commerzbank. Doporučení bylo sníženo na 
držet z předchozího kupovat, přičemž cílová cena byla ze 
strany německé banky snížena na 55 eur z předchozích 65 
eur. Index táhly do záporu taktéž ztráty Deutsche Bank (DBK; 
-2,0 %), která oslabovala v návaznosti na žalobu, ve které 
může jít až o 11 miliard eur, kterou podal na banku 
stuttgartský businessman ve snaze oživit ztracený právní spor 
týkající se bankrotu. Kromě Deutsche Bank se žaloba týká 
také společnosti Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers AG. Po 
včerejším profit warningu a následném výrazném propadu o 
více než 10 % i dnes oslabuje firma Henkel (HEN3; -2,1 %). 
Na opačné straně indexu se obchodovaly společnosti Wirecard 
(WDI; +1,9 %), Lufthansa (LHA; +1,7 %) či Linde (LIN; +1,1 
%). Poslední se zmiňovaných firem dnes oznámila nový 
zpětný odkup akcií, kdy chce do února 2021 skoupit až 15 % 
akcií.

10950

11000

11050

11100

11150

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

DAX (předchozí den)

 

 

Ranní přehled 

Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Úterní seanci uzavřely americké akciové trhy ztrátou a index Dow Jones zakončil níž o -1,22%. Lehká ropa WTI ztratila 1,9% a 
udržela se nad úrovní 52,5 USD/barel.  Lehce posiloval dolar nad eurem o 0,05% a dostal se k úrovni 1,1359 USD/EUR. Celkem 
slušně se dařilo žlutému kovu a zlato se dostalo k úrovni 1284 USD/Troy. unci. Na poklesu indexu se dnes nejvíce podílel sektor 
Energie se ztrátou -2,2%, Průmysl -2,1% a také Komunikační služby -2%. Naopak většímu poklesu indexu byl bránil sektor Utility 
s růstem 0,1%. 
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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). 


