
 

Ranní přehled 

12. prosince 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 8413 0,09 

   
DJIA 27940 0,06 

   
S&P 500 3145,25 0,07 

   
DAX 13156,5 0,02 

   
Euro Stoxx 50 3691 0,05 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23424,81 0,14 1,11 8,31 10,61 

Shanghai Composite 2915,70 -0,30 1,61 -2,80 12,73 

Hang Seng 27000,94 1,33 2,24 -1,89 3,39 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 8654,05 0,44 1,02 5,93 23,07 

S&P 500 3141,63 0,29 0,93 4,69 19,15 

Dow Jones Ind. Avg. 27911,30 0,11 0,95 2,85 14,53 

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

EUR/USD 1,1137 0,08 0,32 0,69 -2,03 

EUR/CZK 25,515 0,05 -0,37 -1,91 0,79 

USD/CZK 22,905 -0,03 -0,08 -1,21 -1,28 

USD/JPY 108,62 0,07 -0,12 0,49 -4,11 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1475,3 0,18 -0,34 -1,70 18,39 

Ropa 58,78 0,22 0,67 6,68 14,35 

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

 

Očekávané události 
 

USA: 
Eurozóna: 
 11:00 Průmyslová výroba (m-m) 

(sezónně očištěno) (říjen): očekávání 
trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 0,1 % 

 11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno 
o počet pracovních dní) (říjen): očekávání 
trhu: -2,4 %, předchozí hodnota: -1,7 % 

 13:45 Refinanční sazba ECB (12. 
prosince): očekávání trhu: 0,000 %, 
předchozí hodnota: 0,000 % 

 13:45 Zápůjční sazba ECB (12. prosince): 
očekávání trhu: 0,250 %, předchozí 
hodnota: 0,250 % 

 13:45 Depozitní sazba ECB (12. 
prosince): očekávání trhu: -0,500 %, 
předchozí hodnota: -0,500 % 

USA: 
 14:30 Index výrobních cen (m-m) 

(listopad): očekávání trhu: 0,2 %, 
předchozí hodnota: 0,4 % 

 14:30 Jádrový PPI (m-m) (listopad): 
očekávání trhu: 0,2 %, předchozí 
hodnota: 0,3 % 

Akciový výhled 
 

Hlavní akciové trhy ve středu přerušily 2denní 
poklesy a posílily (SP500 +0,3%, DAX 
+0,5%). FED včera večer indikoval stabilní 
sazby v průběhu roku 2020. Dnes se 
pozornost investorů přesune do Evropy, 
zasedá ECB a budou probíhat volby ve Velké 
Británii. Vyloučit se nedá ani informace ze 
setkání amerického prezidenta s jeho 
vyjednávacím týmem kolem čínských cel. Asie 
se přes noc obchodovala smíšeně, hlavní trhy 
spíše klesaly (Japonsko -0,1%, Čína -0,3%). 
Pražská burza na rozdíl od sledovaných 
indexů včera ještě ztratila, index PXTR tak 
registroval třetí pokles v řadě (2041 bodů, -
0,5%). „Zásluhu“ na tom měl především ČEZ, 
jež v závěrečné aukci ztratil -1,5% na 500,50 
Kč. Sektor utilit přitom rostl, domácí titul by 
tak mohl dnes podat lepší výkon… Banky, 
především Erste, by v průběhu dne mohly 
reagovat na informace a komentáře ze 
zasedání ECB. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza prohloubila ztráty z tohoto týdne, když 
měřeno indexem PX odepsala dalších -0,49% na 1 079 
bodů. Tahounem poklesu se stal Čez, který padl o -
1,48% a uzavřel těsně nad úrovní 500 Kč, což jsou 
nová roční minima. Stalo se tak při nejvyšším denním 
objemu 76 mil. Kč. Méně ztrácely bankovní emise. 
Erste Bank odepsala -0,46% na 822 Kč, Moneta Money 
Bank klesla o mírných -0,12% na 82 Kč a Komerční 
banka oslabila o -0,44% na 800 Kč. Třetí den v řadě 
ztrácel Avast a to dnes o -0,76% na 130 Kč. Naopak 
solidní zisk si připsala pojišťovna Vig (645 Kč +0,86%) 
a potřetí v řadě stoupl Philip Morris (14 840 Kč 
+0,95%). Kofola (285 Kč +0,35%) na akvizici 
Karlovarské Korunní a Ondrášovky kurzově v podstatě 
nereagovala. 
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Německo

Index DAX uzavřel se ziskem 0,58 % na 13146,74 b. Evropské 
akcie otevřely v záporu, své ranní ztráty však dokázaly 
vymazat a uzavřely v zisku. Podobně německý DAX, u kterého 
ranní zaváhání nebylo tak patrné. Nejvíce se dařilo 
elektrárenskému sektoru (+1,2 %), který v Německu 
reprezentuje např. E.ON (EOAN; +2,7 %). Perlička na okraj - 
zatímco všechny evropské elektrárenské firmy z indexu Stoxx 
600 posílily, český ČEZ uzavřel se ztrátou na 500,5 Kč. Dařilo 
se také Infineonu (IFX; +1,7 %), Siemensu (SIE; +1,6 %) a 
Continentalu (CON; +1,5 %) s Daimlerem (DAI; +1,5 %). 
Výraznou ztrátu zaznamenaly akcie platební společnosti 
Wirecard (WDI; -4,5 %), která dlouhodobě čelí podezření z 
účetních machinací. Deník The Financial Times, který k 
tématu zveřejňuje investigativní články, dnes přisel s 
výbušnou zprávou. Podle deníku akcionář společnosti a bývalý 
šéf libyjských tajných služeb Rami El Obeidi údajně najal dvě 
soukromé společnosti, aby sledovali kritiky společnosti. 
Společnost Wirecard popřela zapojení do této operace. 
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Ranní přehled 

Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodní seanci s mírnými zisky, ke kterým jim pomohlo rozhodnutí FEDu ponechat 
úrokové sazby beze změny. Hlavní akciové indexy posílily o 0,1 – 0,4%. Dařilo se sektoru základních materiálů 
(+0,7%), informačním technologiím (+0,7%) a průmyslovým podnikům (+0,7%). Oslabily naopak reality (-0,8%) a 
finanční podniky (-0,2%). S ropou mírně klesaly akcie energetických firem (-0,2%). V rámci indexu SP500 si 
nejlépe vedla polovodičová Skyworks Solution (SWKS +4,7%). Opačným směrem zamířil výrobce balených potravin 
General Mills (GIS -3,1%). Na komoditních trzích převládala červená barva. Oslabila již zmiňovaná ropa (-0,7%), 
kukuřice (-1,5%), pšenice (-0,9%), sója (-0,9%) a zemní plyn (-0,8%). Rostlo naopak stříbro (+1,2%), zlato 
(+0,8%) a měď (+1,0%). 
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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). 


