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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 9170,25 -0,05 

   
DJIA 29266 -0,04 

   
S&P 500 3322,5 -0,08 

   
DAX 13512 0,02 

   
Euro Stoxx 50 3797 0,05 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 24083,51 0,18 1,27 7,08 17,84 

Shanghai Composite 3095,79 0,66 -0,54 3,30 20,15 

Hang Seng 28895,29 -0,55 1,46 8,22 8,60 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 9388,94 0,34 2,29 15,10 32,53 

S&P 500 3329,62 0,39 1,97 11,06 26,32 

Dow Jones Ind. Avg. 29348,10 0,17 1,82 8,59 20,43 

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

EUR/USD 1,1096 0,07 -0,33 -0,47 -2,36 

EUR/CZK 25,151 0,04 0,12 -1,20 0,73 

USD/CZK 22,657 -0,07 -0,21 -1,65 -1,68 

USD/JPY 110,13 -0,01 0,18 1,42 0,43 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1561,2 0,06 0,68 5,23 21,65 

Ropa 59,14 0,96 1,81 8,54 11,54 

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

 

Očekávané události 
 

SRN: 
PPI (m-m) (prosinec): 
aktuální hodnota: 0,1 % 
očekávání trhu: 0,1 % 
předchozí hodnota: 0,0 % 
 
PPI (y-y) (prosinec): 
aktuální hodnota: -0,2 % 
očekávání trhu: -0,3 % 
předchozí hodnota: -0,7 % 
 

Akciový výhled 
 

Po růstech na nová maxima, naznačují futures 
pro zámoří nevýrazné změny. Trhy v USA 
však dnes zůstanou zavřeny (svátek M.L. 

Kinga). Evropské indexy v úvodu otevřou bez 
větších změn a obchodování budou zřejmě 
provázet nižší objemy. Toho jsme byli svědky 
i v Asii, kde většina trhů rostla (Japonsko 
+0,5%, Čína +0,7%). Tento týden bude 
pokračovat výsledková sezóna, ze zajímavých 
firem bude v USA zveřejňovat např. NFLX, 
IBM, v Evropě UBS. Sledovat budeme ve 
čtvrtek zasedání ECB a do Davosu se sjíždějí 
ti, kdo něco znamenají v globální měřítku v 
ekonomice na tradiční fórum. Pražská burza 
nejen v závěru týdne, ale v předchozích 
dnech spíše přešlapovala na místě. Banky 
jako by ztratily momentum. ČEZ se zatím 
nedokázal „chytit“ zlepšeného výkonu sektoru 
v Evropě. V dalších dnech budeme sledovat, 
zdali se Praha připojí k vývoji v zahraničí nebo 
se naopak dostaví korekce na zahraniční 
indexy… 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Index PX oslabil o symbolických 0,02% na 1 132,99 
bodu. Jeho dnešní výkon patří v rámci Evropy mezi 
nejslabší. Většina titulů, kromě Avastu (-1,27%), který 
sestoupil z historických maxim, a Monety (-0,24%) 
však uzavřela v zelených číslech. Největší zisky si 
připsal Pegas (+1,15%). Ostatní tituly se mohou těšit 
jen z mírných zisků. O2 posílila o 0,42%, ČEZ a Erste 
shodně o 0,29%, Komerční banka jen o 0,12%. 
Nejobchodovanějším titulem s objemem 130 mil. CZK 
byla Komerční banka s jasným náskokem před ČEZem 
(necelých 60 mil. CZK). 
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Německo

Německý DAX se v závěrečné seanci týdne obchodoval v 
kladných vodách, když index táhly do plusu zisky 
energetických titulů. Nejlépe ze všech společností si vedla 
skupina RWE (RWE; +3,1 %), která se dnes dočkala hned 
několika zvýšení cílových cen (např. Goldman Sachs, 
Commerzbank ad.) v návaznosti na včerejší zprávy o tom, že 
společnost by měla dostat od státu kompenzaci za uzavření 
uhelných elektráren ve výši 2,6 miliard eur. Druhá energetika 
v indexu E.ON (EOAN; +1,9 %) rostla taktéž, avšak o něco 
skromněji. 
Dařilo se také společnosti SAP (SAP; +2,9 %), mírnější zisky 
si připisovaly i tituly MTU Aero Engines (MTX; +1,7 %) či 
Heidelberg (HEI; +1,4 %). 
Naopak se nedařilo akciím Deutsche Post (DPW; -1,0 %), 
která byla následovaná firmami Wirecard (WDI; -0,7 %), 
Continental (CON; -0,7 %), Adidas (ADS; -0,7 %) nebo 
Deutsche Bank (DBK; -0,5 %). 
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Předešlá obchodní seance 

https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/233933-rwe-odhaduje-skody-z-uhelneho-exitu-na-3-5-mld-media-pritom-spekulovala-o-kompenzaci-2-6-mld


 
 

 

 

USA 

Zámořské akcie uzavřely týden na nových historických maximech. K růstu jim pomohlo zejména uklidnění 
obchodních vztahů mezi USA a Čínou, které přinesl podpis předběžné obchodní dohody mezi oběma zeměmi. Index 
DJIA dokázal pokaždé v tomto týdnu posunout hodnotu svého historického maxima a kompozitní NASDAQ dosáhl 
nového intradenního historického maxima hned v osmi seancích v řadě. Dnes hlavní akciové indexy posílily o 0,2% 
(DJIA) až 0,4% (SPC).  Dařilo se většině sektorů (utility +0,8%, telekomunikace +0,9%, informační technologie 
+0,7%) s výjimkou energetického (-0,7%), který tížil pokles ceny zemního plynu. V rámci indexu SP500 si nejlépe 
vedl výrobce a provozovatel komunikačních systémů Qualcomm Inc. (QCOM +4,5%), který se díky vyšší cílové 
ceně od Citi vyhoupl na nová dvacetiletá maxima. Opačným směrem zamířila po slabých čtvrtletních výsledcích 
dopravní a logistická Expeditors International of Washington (EXPD -5,6%). Na komoditních trzích převládla zelená 
barva. Silně rostla kukuřice (+3,7%), dařilo se pšenici (+0,9%), sóje (+0,6%), stříbru (+0,5%) a zlatu (+0,4%). 
Oslabil naopak již zmiňovaný zemní plyn (-3,7%). 
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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). 


