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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 9134 -0,44 

   
DJIA 29205 -0,25 

   
S&P 500 3313,75 -0,34 

   
DAX 13466 -0,58 

   
Euro Stoxx 50 3768 -0,58 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23864,56 -0,91 0,98 7,07 16,54 

Shanghai Composite 3052,14 -1,41 -0,63 5,37 19,25 

Hang Seng 28007,98 -2,74 -0,55 7,77 6,29 

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 1,1095 0,01 -0,29 -0,26 -2,37 

EUR/CZK 25,101 0,06 0,04 -1,51 0,55 

USD/CZK 22,623 0,12 -0,25 -1,77 -1,87 

USD/JPY 109,95 -0,21 -0,03 1,36 0,26 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1563,4 0,20 0,83 5,38 21,82 

Ropa 58,2 -0,65 0,28 6,90 9,87 

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

 

Očekávané události 
 
Německo: 
 
11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek 
(leden): očekávání trhu: -13,5, předchozí hodnota: 
-19,9 
11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (leden): 
očekávání trhu: 15,0, předchozí hodnota: 10,7 
 
Eurozóna: 
 
11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (leden): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11,2 
 
 

Akciový výhled 
 
Po včerejší pauze, se dnes k obchodování připojí 
zámořské trhy, futures přitom indikují propad -
0,4%. V červených číslech se přes noc obchodovala 
Asie, v čele poklesu byl Hong Kong (-2,8%), čínský 
trh ztratil -1,3%. Média připisují daný vývoj šíření 
nebezpečných koronavirů v oblasti. Evropské 
futures indikují rovněž pokles, kolem -0,4%. Dnes 
reportovala čísla za 4Q švýcarská banka UBS a 
svoje akcionáře nepotěšila, když zaostala za odhady 
a svými cíli v několika klíčových ukazatelích vč. 
zisku. Akcie zřejmě oslabí cca -3% a budou tak 
negativně ovlivňovat sektor v Evropě. Pražská burza 
včera uzavírala na 2139 bodech (-0,14%), na 

domácím trhu zatím čekáme klidnější vývoj. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza neudržela dopolední přírůstky a nakonec 
měřeno indexem PX lehce oslabila o -0,14% na hodnotu 1 
131. Nedařilo se rakouským finančním emisím, když bankovní 
sektor v Evropě byl nevýrazný. Erste Bank tak odepsala -
0,83% na 837 Kč a pojišťovna Vig nakonec díky závěrečné 
aukci ztratila jen -0,08% na 658 Kč. Moneta Money Bank 
potom oslabila o -0,35% se závěrem pod 85 Kč. Komerční 
Banka (813 Kč) a Avast (155 Kč) stagnovaly. Naopak Čez si 
polepšil o 0,19% na 520 Kč a akcie O2 se zvedly o 0,21% na 
238 Kč. Z menších emisí přidal Stock Spirits 0,92% nad 65 Kč. 
Celkový zobchodovaný objem byl výrazně podprůměrný, na 
čemž se podepsal i dnešní svátek v USA. Nejlikvidnější Čez 
dosáhl objemu pouze 28 mil. Kč. 
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Německo

Německý DAX sice otevřel úvodní seanci týdne pod nulou, 
nakonec se však ve druhé polovině obchodování dostal do 
kladných vod a uzavřel silnější o 0,17 %. Dařilo se společnosti 
Wirecard (WDI; +1,6 %), jež posílila po zveřejnění spolupráce 
s EasyTransfer pro poskytování mezinárodních plateb pro 
čínské studenty. Posilovala také firma Fresenius Medical Care 
(FME; +1,5 %), o něco méně rostly tituly Munich Re (MUV2; 
+1,1 %), RWE (RWE; +1,1 %) či Henkel (HEN3; +1,1 %). Na 
opačné straně indexu se obchodovala Deutsche Bank (DBK; -
2,2 %), která se dle informací agentury Bloomberg snaží 
odkoupit dluh indické společnosti GVK za cenu s cca 70% 
diskontem. Nedařilo se ani aerolince Lufthansa (LHA; -2,0 %), 
když na akcie aerolinek negativně působilo napětí v Libyi a 
Iráku, jež se v nočních hodinách podepsalo pod výrazně 
rostoucí ceny ropy. V průběhu dnes však ropa většinu zisků 
odevzdala. Slaběji pak oslabovaly společnosti Continental 
(CON; -1,3 %), MTU Aero Engines (MTX; -1,0 %) či firma 
Linde (LIN; -0,6 %). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

  V pondělí se kvůli státnímu svátku Martin Luther King Day neobchodovalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

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). 


