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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 11876,75 -0,17    

DJIA 29436 0,15    

S&P 500 3568,5 0,10    

DAX 13113,5 -0,61    

Euro Stoxx 50 3460 -0,57    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 25634,34 -0,36 1,49 11,61 9,87 

Shanghai Composite 3363,09 0,47 0,15 -3,01 15,06 

Hang Seng 26407,77 -0,51 1,21 4,64 -0,51 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 11801,60 -0,82 0,13 5,27 38,03 

S&P 500 3567,79 -1,16 -0,14 5,25 14,28 

Dow Jones Ind. Avg. 29438,42 -1,16 0,14 5,98 5,00 

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

EUR/USD 1,1843 -0,08 0,33 -0,13 6,96 

EUR/CZK 26,357 0,08 -0,96 1,38 -3,46 

USD/CZK 22,246 0,10 -0,66 1,21 3,26 

USD/JPY 103,84 0,01 -1,21 -1,83 -4,37 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1862,8 -0,59 -0,56 -3,75 26,36 

Ropa 41,94 -0,17 1,33 -2,01 -26,40 

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

Očekávané události 
 

Eurozóna 

• 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) 
(září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 
19,9 mld. 

• 11:00 Stavební výroba (m-m) (září): očekávání 
trhu: --, předchozí hodnota: 2,6 % 

• 11:00 Stavební výroba (y-y) (září): očekávání 
trhu: --, předchozí hodnota: -0,9 % 

USA: 

• 14:30 Nové žádosti o podporu v 
nezaměstnanosti (14. listopadu): očekávání 
trhu: 700 tis., předchozí hodnota: 709 tis. 

• 14:30 Index výrobní aktivity filadelfského Fedu 
(listopad): očekávání trhu: 43973, předchozí 
hodnota: 32,3 

• 14:30 Pokračující žádosti o podporu v 
nezaměstnanosti (7. listopadu): očekávání trhu: 
6400 tis., předchozí hodnota: 6786 tis. 

• 15:45 Bloomberg index ekonomických 
očekávání (listopad): očekávání trhu: --, 
předchozí hodnota: 43,0 

• 15:45 Bloomberg index spotřebitelského 
komfortu (15. listopadu): očekávání trhu: --, 

předchozí hodnota: 48,0 

• 16:00 Index předstihových ukazatelů (říjen): 
očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,7 
% 

• 16:00 Prodeje existujících domů (říjen): 
očekávání trhu: 6,46 mil., předchozí hodnota: 

6,54 mil. 

• 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (říjen): 
očekávání trhu: -1,2 %, předchozí hodnota: 9,4 
% 

• 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (13. 
listopadu): očekávání trhu: 22, předchozí 

hodnota: 8 

Akciový výhled 
 
Zámořské akciové trhy neudržely včera úvodní zisky 
a nakonec indexy DJIA a S&P zaznamenaly ztráty 
přes -1%. Pozitivní zprávy o vývoji nové vakcíny 
nakonec přehlušily negativní informace o aktuální 
situaci epidemie především v USA. Po předchozích 
silných růstech tak investoři realizovali část 
krátkodobých zisků. Asijské trhy se při dnešní 
seanci vyvíjely smíšeně, nicméně slabší otevření dle 
futures zaznamenají západoevropské burzy, futures 
na Dax aktuálně -0,64%. Po sedmi růstových 
seancích v řadě by tak slabší obchodování mohla 
zaznamenat i pražská burza. Tahounem růstu byl v 
posledním období především bankovní sektor, u 
kterého tak může dojít k volatilnímu vývoji a 

určitému výběru zisků. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza po volném dni pokračovala v růstu a 
měřeno indexem PX posílila o 1,13% na 945 bodů. 
Celkově se tak jedná o sedmou ziskovou seanci v řadě. 
Podporou je přetrvávající příznivý sentiment na 
zahraničních akciových trzích, který dnes umocnila 
zpráva společnosti Pfizer, že účinnost vakcíny v 
závěrečné fázi testů dosáhla 95%. Tahounem růstu 
dnes na pražské burze byl podobně jako v pondělí 
bankovní sektor. Moneta Money Bank díky silné 
nákupní objednávce posílila o 2,7% k 65 Kč při 
nejvyšším denním objemu 271 mil. Kč. Erste Bank 
potom přidala 2,29% na 625 Kč a Komerční banka si 
polepšila o 1,39% na 584 Kč. Index PX taktéž těžil z 
přírůstku akcií Avast o 1,59% na 137 Kč. Naopak ztrátu 

registroval Čez, když si pohoršil o -0,42% na 473 Kč. 
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Německo

Index DAX zakončil seanci se ziskem 0,52 % na 
13201,89 b. Německé a evropské akcie otevřely v 
mírném záporu, během ranního obchodování se však 
posunul do mírného plusu, na kterém také uzavřel. 
Německá vláda v úterý představila plán na podporu 
automobilového průmyslu, který tak byl ve středu s 1,3 
% nejrůstovějším subsektorem indexu Stoxx 600 
Europe. Na německém parketu se nejvíce dařilo 
realitním společnostem Deutsche Wohnen (DWNI; 
+4,1 %) a Vonovia (VNA; +2,5 %). Největší ztrátu 
naopak zaznamenal spotřební Beiersdorf (BEI; -2,4 %). 
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USA 

Ve středeční seanci americké indexy otočily do záporu a index Dow Jones si odepsal  -1,16% a širší index S&P 500 také uzavřel v červených se 
ztrátou  -1,16%. Akciové trhy v současné době procházejí pozitivním impulsem. Za růstovými pohyby jsou zprávy a úspěšných výsledcích  analýzy 3 

fáze společnosti Moderna, které ukázaly účinnost 94,5% a současně vakcína vyvíjená společností Pfizer ve spolupráci s firmou Biontech má podle 
první sady konečných výsledků z poslední fáze testů účinnost 95% a žádné vedlejší účinky. V současné době v řádu několika dní chtějí společnosti 

požádat americké úřady o mimořádné nasazení vakcíny v USA. Dolar na páru s eurem lehce ztrácí -0,05= a dostává se k úrovni 1,1865 USD/EUR. 
Dnes byly také zveřejněny zásoby ropy od EIA, které k 13. listopadu vzrostly o 0,796 mil. barelů při očekávání růstu 1,6 mil. barelů. Cena lehké ropy 
WTI tak reaguje pozitivně a přidává 1,13% a dostává se k úrovni 42,12 USD/barel. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru černého zlata a 

tak akcie Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu rostou o silných cca 7,6% a konkurenční akcie  Occidental Petroleum ( OXY ) dnes 
zpevňovaly o cca 5%, ale nakonec jen přidaly cca 0,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), 

které se pohybují výš o cca 1,9% a také akcie jeho konkurenta Halliburtonu ( HAL ) zpevňují o 2,3%. Bohužel na dobrou atmosféru trhu dnes 
doplácí žlutý kov, který klesá o 0,3% a dostává se k úrovni 1 880 USD/Troy. unci. Tato situace  tak nevyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata a tak 

akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( GOLD ) oslabují o více než 2% a také  konkurenční akcie společnosti Newmont Corp. ( 
NEM ) se pohybují v červených se ztrátou více než 2,1%. Za zmínku stojí též akcie známého těžaře Eldorado Gold Corp. ( EGO ), jež se pohybují níž 
o cca 0,5%. Na pozitivní vlně se dnes vezou také akcie amerických aerolinek, kde akcie United Airlines ( UAL ) přidávají solidních 5% a též konkurent 

American Airlines Group ( AAL ) nejsou pozadu a jejich akcie nakonec zpevňují jen 0,6%. Dobrou zprávu obdržel výrobce letadel Boeing ( BA ), kde 
americký Federální úřad pro letectví povolil obnovit provoz letadel Boeing 737 MAX, který byl loni v lednu zastaven po tragických nehodách. Celkové 

obnovení provozu je však podmíněno úpravami letadel a také novým školením pilotů. I přes tyto zprávy akcie ztrácí necelých 3,2%. 
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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). 


