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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 9189,25 -0,07 

   
DJIA 29094 -0,16 

   
S&P 500 3316 -0,11 

   
DAX 13454,5 -0,36 

   
Euro Stoxx 50 3747 -0,32 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23795,44 -0,98 0,48 6,57 16,53 

Shanghai Composite 2976,53 -2,75 -0,95 3,60 18,65 

Hang Seng 27776,48 -1,99 -1,50 5,80 4,95 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 9383,77 0,14 1,43 15,79 33,67 

S&P 500 3321,75 0,03 1,18 10,87 26,16 

Dow Jones Ind. Avg. 29186,27 -0,03 0,85 8,95 19,59 

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

EUR/USD 1,1087 -0,04 -0,43 -0,15 -2,57 

EUR/CZK 25,135 0,06 0,36 -1,68 0,40 

USD/CZK 22,669 0,12 -0,08 -1,79 -2,21 

USD/JPY 109,58 -0,23 -0,51 0,89 -0,01 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1555,4 -0,08 0,09 3,62 21,14 

Ropa 55,81 -1,67 -3,49 -0,80 5,48 

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

 

Očekávané události 
 

Eurozóna: 
 13:45 Refinanční sazba ECB (23. ledna): 

očekávání trhu: 0,000 %, předchozí 
hodnota: 0,000 % 

 13:45 Zápůjční sazba ECB (23. ledna): 
očekávání trhu: 0,250 %, předchozí 
hodnota: 0,250 % 

 13:45 Depozitní sazba ECB (23. ledna): 
očekávání trhu: -0,500 %, předchozí 
hodnota: -0,500 % 

 
 
USA: 

 14:30 Nové žádosti o podporu v 
nezaměstnanosti (18. ledna): očekávání 
trhu: 214 tis., předchozí hodnota: 204 tis. 

 14:30 Pokračující žádosti o podporu v 
nezaměstnanosti (11. ledna): očekávání 
trhu: 1750 tis., předchozí hodnota: 1767 
tis. 

 15:45 Bloomberg index ekonomických 
očekávání (leden): očekávání trhu: --, 
předchozí hodnota: 56,5 
 

Akciový výhled 
 
Po propadu čínského trhu o téměř -3% se dnes 
ráno dostávají do popředí opět zprávy z Asie, Čína 
zakázala cestování z 11 milionového města Wu-
chan kvůli nebezpečí šíření koronavirů. Futures pro 
Evropu a USA naznačují v úvodu pokles do -0,3%. 
Včerejší den přinesl klidnější vývoj, zámoří 
stagnovalo a Evropa spíše mírně klesala. Dnes bude 
v zámoří pokračovat výsledková sezóna (např. 
Intel), sledovat budeme zasedání ECB a především 
tiskovou konferenci šéfky Ch. Lagarde. Pražská 
burza se včera rozhodla dohnat nedávnou slabší 
výkonnost, index PXTR přidal +0,9% na 2156 bodů. 
Jenže tahounem je spíše jen Avast (+3,2%), banky 
spíše korigovaly předchozí poklesy (Erste +1,15%, 
KB +0,5%). Při aktuálním zahraničním sentimentu 
bychom dnes růst domácího trhu nečekali. Sledovat 
budeme vývoj bankovního sektoru v Evropě 
v souvislosti se zasedáním ECB. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza poprvé v tomto týdnu rostla a měřeno 
indexem PX posílila o slušných 0,92% na 1 140 bodů. 
Tahounem růstu se stal jednoznačně Avast, který se 
růstem o 3,16% na 163 Kč posunul na nová historická 
maxima. Dařilo se i Erste Bank, která se zvedla o 
1,15% na 844 Kč. V kladném teritoriu zakončily taktéž 
tuzemské banky. Moneta Money Bank přidala 0,65% 
s oceněním nad 85 Kč a Komerční banka stoupla o 
0,50% na 808 Kč při největším denním objemu 97 mil. 
Kč. Akcie O2 potom si polepšily o 0,42% na 238 Kč a 
Philip Morris se zvedl o 0,65% na 15 500 Kč. Z menších 
emisí Cme stouplo o 0,99% na 102 Kč. Naopak Čez 
odepsal mírných -0,10% na 517 Kč a pojišťovna Vig 
klesla o -0,31% na 645 Kč. 
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Německo

Index DAX ztratil 0,3 % na 13515,75 b. Evropský 
akciový index Stoxx Europe 600 během dne rostl až o 
0,4 %, nakonec však uzavřel se ztrátou 0,1 %. 
Sentimentu ubraly slabé předběžné výsledky 
automobilky Daimler (DAI; -2,1 %), která čeká 
meziročně poloviční provozní zisk, a slova amerického 
prezidenta Donalda Trumpa. Ten pohrozil uvalením cel 
na importovaná evropská auta, na což akcie 
evropských automobilek zareagovaly negativně. Mezi 
ztrátovými akciemi německého parketu tak nalezneme 
také Volkswagen (VOW3; +1,2 %). Nedařilo se ani 
chemickým společnostem Covestro (1COV; -1,7 %) a 
Bayer (BAYN; -1,4 %). Naopak posílily akcie Infineonu 
(IFX; +1,4 %) a Deutsche Börse (DB1; +1,3 %). 
 

13400

13450

13500

13550

13600

13650

17:4516:4515:4514:4513:4512:4511:4510:459:45

DAX (předchozí den)

 

 

Ranní přehled 

Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Ve středeční seanci americké indexy se vrátily k počátečním hodnotám a  index Dow Jones uzavřel seanci s malou 
ztrátou  -0,03% a širší S&P 500 uzavřel nepatrně v kladném 0,03%. I když trhy rostly tak obchodování bylo opatrné 
a trhy vnímají, že Senát amerického Kongresu dnes z rána schválil organizační pravidla projednávání ústavní žaloby 
proti americkému prezidentovi Donaldu Trampovi. V předchozím republikánská většina zamítla řadu návrhů 
demokratů na získání nových dokumentů či předvolání nových svědků. Žalobu o které horní komora rozhoduje a 
která by teoreticky mohla vést k odvolání prezidenta z úřadu, vznesla Sněmovna reprezentantů. Samotný prezident 
obvinění ze zneužití funkce a obstrukcí vůči Kongresu odmítá a vesměs se očekává, že ho Senát podpoří. Americký 
prezident je také aktivní vůči EU, které  opět pohrozil zavedením dodatečných cel na dovoz evropských automobilů 
do USA. O těchto clech by uvažoval v případě, že by Washington a Brusel nedokázaly dospět k nové obchodní 
dohodě., ale vyjádřil ve svém projevu přesvědčení, že se dohodu podaří s EU vyjednat. 
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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). 


