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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 12889 0,37    

DJIA 30339 0,33    

S&P 500 3735,75 0,42    

DAX 13764 0,01    

Euro Stoxx 50 3564 -0,08    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 27444,17 -0,45 4,28 17,12 15,65 

Shanghai Composite 3414,45 1,05 0,66 4,80 12,45 

Hang Seng 26978,34 1,54 1,00 14,15 -5,87 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 12850,22 -0,38 0,85 15,92 42,68 

S&P 500 3727,04 -0,22 0,87 11,74 15,03 

Dow Jones Ind. Avg. 30335,67 -0,22 0,39 10,50 5,90 

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

EUR/USD 1,2284 0,30 0,80 4,82 9,57 

EUR/CZK 26,17 -0,06 -1,15 -7,67 -5,98 

USD/CZK 21,307 -0,30 -0,43 -3,27 2,94 

USD/JPY 103,29 -0,26 -0,25 -2,05 -4,90 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1886,2 0,18 0,99 -0,27 23,84 

Ropa 48,53 0,81 2,91 19,92 -20,14 

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

Očekávané události 
 

USA: 
 

• 14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) 
(listopad - předběžný): očekávání trhu: 
0,6 %, předchozí hodnota: 1,1 % 

• 16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) 
(listopad): očekávání trhu: 0,0 %, 
předchozí hodnota: -1,1 % 

• 16:30 Změna zásob surové ropy podle 
EIA (25. prosince): očekávání trhu: -3100 
tis., předchozí hodnota: -562 tis. 

• 16:30 Změna zásob surové ropy v 
Cushingu podle EIA (25. prosince): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -
26 tis. 

• 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA 
(25. prosince): očekávání trhu: 400 tis., 
předchozí hodnota: -1125 tis. 

• 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA 
(25. prosince): očekávání trhu: 600 tis., 
předchozí hodnota: -2325 tis. 

Akciový výhled 
 
Zámořské akcie včera neudržely úvodní zisky a 
nakonec zakončily v záporném teritoriu. Indexy tak 
sestoupily z rekordních úrovních. Přestože celkově 
zůstává sentiment na globálních akciových trzích 
příznivý, investoři jsou vzhledem k předchozím 
nárůstům opatrní při dalších nákupech. Asijské trhy 
se v dnešní seanci vyvíjely smíšeně, když rostly 
akcie v Číně a Jižní Koreji a naopak klesaly v 
Japonsku. Futures na západoevropské indexy 
vykazují malé změny a ukazují tak na smíšené 
otevření jednotlivých trhů. I vzhledem k tomu, že 
některé burzy v Evropě dnes budou obchodovat ve 
zkráceném režimu, se dá očekávat nižší aktivita. 
Rovněž na pražské burze by mohla být slabší 
obchodní aktivita, nicméně vzhledem k poslední 
seanci v roce 2020 může být naopak silnější 
závěrečná aukce. Bez nových kurzotvorných zpráv 

by měly být změny jednotlivých titulů menší. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Na globálních akciových trzích zůstává příznivý sentiment, nicméně 
kupci jsou vzhledem k předchozím silným nárůstům již opatrnější. 

Včerejší zisky navýšila taktéž pražská burza, když měřeno indexem PX 
posílila o 0,71% na hodnotu 1 030. Tahounem růstu se stal Avast, 
který posílil o 2,35% na 157 Kč. Nicméně index PX taktéž těžil z dalšího 

vzestupu akcií Čez, a to dnes o 1,56% na 520 Kč s nejvyšším denním 
objemem 117 mil. Kč. Bankovní emise se vyvíjely smíšeně. Komerční 

banka posílila o 0,46% na 658 Kč, naproti tomu Erste Bank klesla o -
0,87% na 658 Kč a Moneta Money Bank ubrala -0,29% s oceněním u 
68 Kč. Z menších titulů se dařilo především akciím Stock Spirits s 

přírůstkem 2,38% a závěrem těsně nad 77 Kč. 
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Německo

Po počátečním růstu o 0,8 % index Dax po zbytek dne 
postupně klesal a uzavřel se ztrátou 0,09 % na 13777,89 b. 
Evropský index STOXX 600 také započal s růstem, zisk si však 
narozdíl od Německého indexu udržel i po zbytek dne a 
zakončil se ziskem 0,83 % na 401,89 b. Nahoru ho táhl 
především sektor spotřebního zboží (+1,74 %), nemovitostí 
(+1,28 %) a zdravotnický sektor (+1,13 %). Jedním z 
tahounů evropského indexu byla německá Lufthansa (LHA), 
která uzavřela se ziskem 5,64 % na 10,96 EUR za akcii. 
Největší ztráty v indexu DAX obdržela Deutsche Bank (-3 %), 
Delivery HERO SE (DHER, -2,5 %) a Siemens (SIE. -1,6 %). 
Dařilo se naopak společnosti MTU Aero Engines (MTX, +1,8 
%), SAP (SAP, +1,7 %), Deutsche Wohnen (DWNI, +1,2 %) 
a Covestro (1COV, +1,1 %). Firma Qualtrics vlastněná 
společností SAP dnes podala žádost o 
IPO.
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Včera si Wall Street vytvořila nový osobní rekord. Dnes indexy kosmeticky oslabují. V průběhu dne se neobjevily 
žádné zásadní kurzotvorné zprávy. Navíc blížící se konec roku spíše nahrává k držení pozic. Po včerejších propadech 
se vzpamatovává cena plynu a roste o 6,5%. Podobně i ropy, která roste o 0,7% a opět se blíží 50 dolarům. 
Většina sektorů nevykazuje žádné zásadní změny. Oslabuje průmysl a energetika. V plusu se drží zdravotní péče a 
zbytná spotřeba. Nejrůstovější titul v indexu S&P je Intel, když se dnes objevila zpráva od aktivistického 
investora/akcionáře Third Point, který napsal managementu dopis urgující snahu o akvizice s cílem posílit svou 
pozici v ostrém boji výrobců čipů. Pozitivně se investoři staví ke zprávě od Netflixu, který se v příštím roce nechystá 
zvyšovat platy svých top manažerů. Jedním z nejvíce klesajících titulů je Dominos Pizza, kde bývalý CEO exekuoval 
své akciové opce a uprodal část svého majetku. 
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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). 


