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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 9564,5 0,39 

   
DJIA 29317 0,25 

   
S&P 500 3360,75 0,23 

   
DAX 13592 0,82 

   
Euro Stoxx 50 3817 0,74 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23685,98 -0,60 3,11 1,26 16,49 

Shanghai Composite 2901,67 0,39 5,24 -2,49 10,40 

Hang Seng 27630,24 1,43 3,36 -1,48 -2,52 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 9628,39 1,13 3,83 13,61 31,93 

S&P 500 3352,09 0,73 3,18 8,37 23,79 

Dow Jones Ind. Avg. 29276,82 0,60 3,09 5,76 16,61 

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

EUR/USD 1,0904 -0,05 -1,25 -0,94 -3,29 

EUR/CZK 25,019 -0,02 1,03 -1,11 0,02 

USD/CZK 22,943 0,03 -0,29 -2,09 -3,32 

USD/JPY 109,87 0,12 0,33 0,80 -0,44 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1568,9 -0,49 1,04 7,92 19,84 

Ropa 50,33 1,10 1,00 -11,52 -4,70 

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

 

Očekávané události 
 

USA: 
 12:00 Optimismus malých firem NFIB 

(leden): očekávání trhu: 103,5, předchozí 
hodnota: 102,7 

 16:00 Nové pracovní pozice JOLTs 
(prosinec): očekávání trhu: 6925, 
předchozí hodnota: 6800 
 

Akciový výhled 
 

Po silné seanci v Asii naznačují futures zelené 
otevření pro evropské trhy, např. DAX by 
mohl růst kolem +0,7%. Právě německý trh 
vstoupil do nového týdne opatrně, když včera 
ztratil -0,15%. Naopak Wall Street poskočila 
v pondělí vzhůru a aktuálně naznačují futures 
další nová maxima na úrovni 3360 bodů u 
indexu SP500. Z technického pohledu bychom 
viděli možnost určitého vybírání zisků kolem 
hladiny 3370 bodů. Investoři nyní sází na 
možnou stabilizaci situace kolem koronavirů, 
večer bude sledovaný projev šéfa FEDu 
Powella. V Praze jsme včera byli svědky 
poklidného obchodního dne, banky se 
obchodovaly bez větších změn. Podobný 
obrázek bychom měli vidět i dnes, převažovat 
by při tom měla mírně prorůstová tendence. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza vstoupila do nového týdne bez větších 
změn. Index PXTR uzavíral na kladné nule, 2102 bodů. 
Největší aktivitu jsme zaznamenali na akciích ČEZ (222 
mil. Kč), jež při denním minimu na metě 500 Kč, 
nakonec uzavíraly na 503 Kč (-0,7%). V průběhu dne 
pod 810 Kč oslabovala také Komerční banka, která se 
nakonec ale dokázala zvednout zpět na 813 Kč 
(stagnace). O něco lépe dopadla Moneta, které se 
obchodovala nad 86 Kč (+0,2%). Erste se v první části 
obchodování pokoušela zvednout na 880 Kč, ale 
následně se vracela pod 875 Kč. Mírnou ztrátu 
zaznamenala pojišťovna VIG (-0,6%). Největší pohyb 
na jih si připsaly akcie společnosti O2 (-1,7%). Naopak 
růst si připsal Avast (+1,5%), který tak posílil na 139 
Kč. 
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Německo

Index DAX odepsal 0,15 % na 13494,03 b. 
Evropskému trhu chyběl v pondělí pro větší pohyby 
impuls. Celoevropský index Stoxx 600 a německý DAX 
otevřely na záporné nule. Zatímco Stoxx 600 se 
dokázal přetočit do mírného plusu, DAX se celý den 
držel v mírném záporu. Ráno posilovaly akcie Daimleru 
(DAI) po zprávě, že se chystá propustit více 
pracovníků, než se čekalo, ale nakonec uzavřely jen o 
0,4 % výše. Více informací by měl přinést úterní 
výsledkový report. Výrazněji tak posílil pouze Fresenius 
(FRE; +1,6 %). Naopak se nedařilo Continentalu (CON; 
-1,6 %), Lufthanse (LHA; -1,4 %) a BMW (BMW; -1,4 

%). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Americké akciové indexy setřásly koronavirového „strašáka“ a po pátečním zakolísání opět figurovaly v kladném 
teritoriu s dalším posilováním v závěru seance. Nejlepší bilanci (tradičně) vykázaly technologie, když referenční 
index Nasdaq zpevnil přes 1,1% na nová historická maxima. Nový rekord vytvořil i širší index S&P500 se ziskem 
0,73%. Index Dow Jones pak posílil o 0,6%. Obavy z ekonomického zpomalení v návaznosti na konsekvence 
rozšiřující se virové nákazy tak měly jepičí život, reflektující poslední zprávy o brzkém znovuotevření výrobních 
závodů významných globálních společností. V rámci S&P500 si nejlépe stál sektor zbytných statků spolu s 
informačními technologiemi (+1,3%). Naopak citelně oslabily energie (-0,8%) v návaznosti na silný pokles zemního 
plynu (-5%), znamenající nová 3letá minima. Nedařilo se ani ropě, posunující se zpět pod hladinu 50 USD/barel 
s mezidenní ztrátou -1,5%. Navzdory posilujícím trhům i zpevňování amerického dolaru se v kladných hodnotách 
držely též drahé kovy v čele se stříbrem (+0,5%). Zlato pak přidalo 0,2%.  
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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). 


