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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 9053,75 -0,10 

   
DJIA 28898 -0,12 

   
S&P 500 3285 -0,09 

   
DAX 13426 -0,15 

   
Euro Stoxx 50 3760 -0,05 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23916,58 -0,45 3,54 10,21 18,00 

Shanghai Composite 3090,04 -0,54 0,07 3,29 22,52 

Hang Seng 28739,43 -0,50 1,99 8,91 9,84 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 9251,33 -0,24 2,02 14,94 33,96 

S&P 500 3283,15 -0,15 1,42 10,69 27,13 

Dow Jones Ind. Avg. 28939,67 0,11 1,25 8,03 21,04 

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

EUR/USD 1,1128 0,01 0,23 0,53 -2,50 

EUR/CZK 25,181 0,07 -0,35 -2,68 1,13 

USD/CZK 22,625 0,05 -0,14 -2,21 -1,42 

USD/JPY 109,94 -0,03 0,75 1,09 1,18 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1551,8 0,47 -0,54 4,13 20,44 

Ropa 58,13 -0,22 -2,24 8,76 10,96 

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

 

Očekávané události 
 
Německo: 
10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2019): 
očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 1,5 % 
10:00 Maastrichtská kritéria (podíl deficitu 
veřejných financí na HDP) (2019): očekávání trhu: 
1,2 %, předchozí hodnota: 1,7 % 
Eurozóna: 
11:00 Průmyslová výroba (y-y (listopad): očekávání 
trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: -2,2 % 
11:00 Obchodní bilance (listopad): očekávání trhu: 
22,0 mld., předchozí hodnota: 24,5 mld. 
USA: 
13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (10. ledna): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 13,5 % 
14:30 Index výrobních cen (y-y) (prosinec): 
očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,1 % 
14:30 Jádrový PPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 
1,3 %, předchozí hodnota: 1,3 % 
14:30 Newyorský výrobní index (leden): očekávání 
trhu: 43985, předchozí hodnota: 43954 
16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (10. 
ledna): očekávání trhu: 1100 tis., předchozí 
hodnota: 1164 tis. 
 

Akciový výhled 
Dnes by měla být ve Washingtonu podepsána 
dohoda, tzn. fáze 1 mezi USA a Čínou. Futures 
naznačují mírně záporné otevření pro Evropu (-
0,2%) i zámořské indexy (-0,15%). Jako by si 
investoři začali uvědomovat, že tenze mezi oběma 
mocnostmi přetrvají. Snížení cel se totiž konat 
nebude a bude zřejmě předmětem jednání pro tzv. 
fázi 2, což lze čekat až na podzim. Z technického 
pohledu se nyní jeví krátkodobé pásmo u 
sledovaného indexu SP500 mezi 3250-3300 body, 
přičemž včerejší denní maximum index vymezil na 
3294 bodech. Bude pokračovat výsledková sezóna, 
zveřejňovat budou BAC, GS, MS. Včera po číslech 
za 4Q rostly jak JPM (+1%) tak Citigroup (+1,5%). 
Pražská burza v úterý lehce rostla. Index PXTR 
uzavíral +0,15% výše na 2154 bodech. Krátkodobě 
by mohla ležet technická rezistence domácího trhu 
u 2160 bodů. Sledovat budeme vývoj akcií ČEZ, 
které se zvedly k úrovni 200 denního klouzavého 
průměru (523 Kč). Uvidíme také, zdali začne 
docházet dech akciím Avast. Na bankovních titulech 

zřejmě k většímu pohybu nedojde. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza se po celou seanci pohybovala s malým 
rozptylem okolo včerejšího závěru, aby nakonec 
zakončila s mírným ziskem 0,15% na 1 139 bodech. 
Jedná se tak o pátou růstovou seanci v řadě. Čez si 
polepšil počtvrté za sebou a dnes přidal 0,67% na 523 
Kč. Moneta Money Bank se zvedla o 0,54% nad 84 Kč. 
Erste Bank potom zakončila bez výraznější změny na 
860 Kč (+0,09%). Avast po předchozích silných 
nárůstech stagnoval na 154 Kč. Naopak Komerční 
banka oslabila o -0,42% na 825 Kč při nejvyšším 
denním objemu 195 mil. Kč. V záporném teritoriu 
uzavřel i Vig (656 Kč -0,23%). 
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Německo

Investoři netrpělivě vyhlížejí zítřejší den, kdy se máme 
konečně dočkat obchodní smlouvy mezi USA a Čínou, i 
když pouze její první fáze. Veřejnost stále ještě není 
seznámena s jejími detaily, avšak se očekává, že jejím 
obsahem bude i vůle rušit anebo zmírňovat uvalená cla 
na některé zboží. V průběhu dnešního dne nedošlo ke 
zveřejnění žádných významnějších kurzotvorných zpráv 
na frankfurtské burze. Obchodování pak mohl zastínit i 
začátek výsledkové sezóny v USA, kterou v první vlně 
zahájily jako tradičně velké bankovní domy. Největšího 
zisku se dnes dočkaly akcie Wirecard (WDI), které 
připsaly na konci seance 4,7 %.  Rostly však i tituly 

jako Deutsche Bank (DBK; + 2,3 %) či Continental 
(CON; + 1,5 %). Na druhé straně se pak dnešní 
seance nevyvedla cenným papírům Fresenius (FRE), 
které zlevnily o 2,9 %. Mezi klesajícími tituly se objevily 
i BASF (BAS; - 1,6 %) či Infineon (IFX; - 1,5 %). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Americké akciové indexy vykázaly v úterní seanci smíšenou bilanci, když v kladném teritoriu dokázal uzavřít 
tradiční index Dow Jones, naopak širší index S&P500 i technologický Nasdaq končily lehce v červeném navzdory 
dosaženým novým intradenním historickým maximům. Dělo se tak na pozadí zpráv o ponechání cel na čínské 
importy do USA až do nového prezidentského období, tedy za hranice r. 2020 s možnou redukcí během této 
doby až po naplňování předběžné obchodní dohody, která je těsně před podpisem. Nejhorší výkonnost 
zaznamenaly informační technologie (-0,6%), naopak nejlépe si stál zdravotnický sektor (+0,5%). Dařilo se 
dluhopisům napříč splatnostmi, naopak drahé kovy ztrácely v čele se stříbrem, končící slabší o 1,1%. 
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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). 


