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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 8798 0,52 

   
DJIA 28625 0,41 

   
S&P 500 3243,5 0,39 

   
DAX 13228,5 -0,14 

   
Euro Stoxx 50 3751 0,59 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23656,62 -0,76 -0,69 8,74 18,20 

Shanghai Composite 3085,20 1,15 2,26 4,99 22,30 

Hang Seng 28527,98 1,20 1,14 8,04 9,07 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 8972,60 0,30 0,30 12,17 35,23 

S&P 500 3230,78 0,29 0,21 8,53 28,88 

Dow Jones Ind. Avg. 28538,44 0,27 -0,05 6,02 22,34 

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

EUR/USD 1,1208 -0,02 1,01 2,23 -1,18 

EUR/CZK 25,418 -0,02 -1,22 -3,30 -0,18 

USD/CZK 22,673 0,06 -0,09 -1,12 -1,32 

USD/JPY 108,79 0,08 -0,78 1,76 -0,08 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1522,5 -0,04 1,46 0,82 18,57 

Ropa 61,04 0,44 0,16 16,58 30,26 

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

 

Očekávané události 
 

Česká republika: 
 09:30 HSBC Index nákupních manažerů 

ve výrobě PMI (prosinec): očekávání 
trhu: 43,7, předchozí hodnota: 43,5 

Německo: 
 09:55 Index nákupních manažerů 

Markit/BME (prosinec - konečný): 
očekávání trhu: 43,4, předchozí hodnota: 
43,4 

Eurozóna: 
 10:00 Index nákupních manažerů Markit 

(prosinec - konečný): očekávání trhu: 
45,9, předchozí hodnota: 45,9 

USA: 
 13:30 Index propuštěných zaměstnanců 

Challenger (y-y) (prosinec): očekávání 
trhu: --, předchozí hodnota: -16,0 % 

 14:30 Nové žádosti o podporu v 
nezaměstnanosti (28. prosince): 
očekávání trhu: 220 tis., předchozí 
hodnota: 222 tis. 

 15:45 Bloomberg index spotřebitelského 
komfortu (29. prosince): očekávání trhu: 
--, předchozí hodnota: 62,3 

 15:45 Index nákupních manažerů Markit 
(prosinec - konečný): očekávání trhu: 
52,5, předchozí hodnota: 52,5 
 

Akciový výhled 
 

Evropské futures indikují růstový vstup akcií 
do roku 2020 kolem +0,5%. Wall Street 
dokázala v poslední den roku přidat +0,3% a 
přes noc se dařilo v Asii čínskému trhu 
(+1,2%). Podpis první fáze dohody mezi USA 
a Čínou by se měl podle posledních informací 
uskutečnit 15. ledna.  Investoři nyní budou 
hodnotit, kolik příznivých zpráv je v cenách 
akcií započítáno. Z technického pohledu se v 
zámoří sledovaný index SP500 vrátil nad 
úroveň podpory (cca 3220 bodů). V Praze 
bude index PXTR rok 2020 začínat o cca 
+20% (2109 bodů) výše než minulý rok. ČEZ 
nevyužil opci na odvolání prodeje Počerad. 
Jiné zásadní zprávy u českých titulů 
neregistrujeme. Mírně prorůstový sentiment 
by v úvodu roku mohl v Praze převažovat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza zůstala na Silvestra uzavřena. Ve 13:25 
se též uzavřelo obchodování na RM-Systému, české 
burze cenných papírů a tím se i uzavřel též investiční 
příběh českých akcií v roce 2019. Ve svátečním objemu 
se u duálně listovaných titulů nejvíce dařilo Avastu, 
který si připsal 1,42%. Na 283 korun se při růstu o 
0,7% dostala Kofola. ČEZ se vyšplhal na 510 Kč při 
nejvyšším denním objemu obchodů se ziskem 0,2%. 
Posilování pak pokračovalo i u tabákové spol. Philip 
Morris ČR. Závěr na 15380 Kč znamenalo zpevnění o 
0,65%. Mírnou ztrátu 0,12% naopak vykázala 
Komerční banka se závěrem na 830 Kč, mírně v 
červeném též končily akcie likérky Stock Spirits Group 
(-0,32%), končící na 62,10 Kč. 1110
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Německo

Na Xetře se na Silvestra neobchodovalo. 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Zámořské indexy se v závěru silvestrovské seance posunuly na vyšší úrovně a uzavřely v zeleném unisono cca o 
0,3% silnější. Po hubeném loňském roce s razantními výprodeji v závěru roku si tak letos připsaly tučné zisky na 
pozadí dosažení první fáze obchodní dohody USA a Číny, odvrácení hrozby "tvrdého" brexitu a uvolnění měnové 
politiky v USA (snížení sazeb) i v Eurozóně (nové kolo QE, snížení depozitní sazby): 

   Dow Jones: +22,3% , závěr 28 538,44 b. 

 S&P500: +28,9% , závěr 3 230,78 b. 

 Nasdaq: +35,2% , závěr 8 972,6 b. 
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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). 


