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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 13552,75 0,50    

DJIA 30785 -0,18    

S&P 500 3841 -0,04    

DAX 13850 -0,24    

Euro Stoxx 50 3582 -0,20    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 28635,21 0,31 -0,30 21,50 19,81 

Shanghai Composite 3573,34 0,11 0,09 9,79 19,92 

Hang Seng 29377,1 -0,05 -0,85 17,95 5,16 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 44222,00 0,00 3,25 19,96 46,28 

S&P 500 3339,19 -1,76 1,33 13,19 16,82 

Dow Jones Ind. Avg. 44222,00 0,00 0,02 11,75 6,72 

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

EUR/USD 1,2157 -0,02 0,44 3,52 10,32 

EUR/CZK 26,038 -0,04 -0,61 -8,38 -6,48 

USD/CZK 21,411 -0,06 -0,21 -5,17 3,22 

USD/JPY 103,69 0,09 0,16 -0,58 -4,98 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1846,9 -0,22 -1,05 -1,58 17,65 

Ropa 52,91 0,74 -0,75 40,27 -1,14 

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

Očekávané události 
 

Německo: 
• 08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (únor): 

očekávání trhu: -7,9, předchozí hodnota: 
-7,3 

USA: 
• 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (22. 

ledna): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: -1,9 % 

• 14:30 Objednávky zboží dlouhodobé 
spotřeby (prosinec - předběžný): 
očekávání trhu: 1,0 %, předchozí 
hodnota: 1,0 % 

• 16:30 Změna zásob surové ropy podle 
EIA (22. ledna): očekávání trhu: 1500 
tis., předchozí hodnota: 4352 tis. 

• 16:30 Změna zásob surové ropy v 
Cushingu podle EIA (22. ledna): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -
4727 tis. 

• 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA 
(22. ledna): očekávání trhu: 1400 tis., 
předchozí hodnota: -259 tis. 

• 20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách 
(horní mez) (27. ledna): očekávání trhu: 
0,25 %, předchozí hodnota: 0,25 % 

• 20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách 
(dolní mez) (27. ledna): očekávání trhu: 
0,00 %, předchozí hodnota: 0,00 % 

Akciový výhled 
 
Většina evropských trhů včera posilovala (např. DAX 
+1,6%) a dnes v úvodu začne mírně v záporu. Dle indikací 
futures kolem -0,2%. Wall Street v úterý nakonec mírně 

oslabila, index SP500 uzavíral na 3850 bodech (-0,2%), 
aktuálně jsou futures stabilní až lehce slabší. Ve druhé části 

týdne lze očekávat v zámoří větší volatilitu. Dnes zasedá 
FED a hospodářské výsledky zveřejňují firmy jako AAPL, 

TSLA, FB. Investoři rovněž sledují vývoj kolem pandemie, 
když se objevují nové varianty viru. Pražská burza se v 
posledních dnech jde svojí vlastní cestou, index PXTR včera 

oslabil -0,5% na 2060 bodů. Sledovaná Moneta se 
obchodovala po celý den v záporu s denními minimy pod 

72 Kč, nakonec uzavírala nad 73 Kč (-0,8%). Dnes bychom 
čekali obchodování v poměrně úzkém pásmu, případný 
pokles do blízkosti 70 Kč by si zřejmě našel své kupce. Na 

Erste (+0,2%) se zatím krátkodobá podpora vyskytuje 
poblíž 670 Kč. ČEZ se podle předpokladů obchodoval 

nedaleko 530 Kč, zde sledujeme dění kolem tendru na 
Dukovany. Včerejší pokles na Avastu (-1,2%) by dnes 
mohly jeho akcie korigovat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza umazala část včerejších zisků a měřeno 
indexem PX oslabila o -0,50% na 1 055 bodů.  Včerejší 
silný nárůst nepatrně korigovala Moneta Money Bank, 
když odepsala -0,81% s oceněním u 73 Kč při 
nejvyšším denním objemu 244 mil. Kč. Nicméně 
nedařilo se i dalším emisím. Avast odepsal -1,23% na 
153 Kč a akcie O2 klesly o -1,15% na 259 Kč. Čez 
potom ubral -0,38% na 529 Kč a pojišťovna Vig 
oslabila o -1,05% na 549 Kč. Z menších titulů ztratila 
Česká zbrojovka -1,67% na 354 Kč a Stock Spirits 
zakončil níže o -1,07% na 83 Kč. Naopak část včerejší 
ztráty umazala Erste Bank, když přidala 0,24% na 676 
Kč.
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Německo

Index DAX uzavřel o 1,66 % výše na 13870,99 b. 
Německé akcie v úterý vymazaly ztráty z pondělního 
odpoledne. Největší zisky si připsala společnost SAP 
(SAP; +4,2 %) na pozadí optimismu ohledně IPO 
dceřiné společnosti Qualtrics International. Ta původně 
měla investorům nabídnout akcie v rozmezí 20-24 USD, 
ale i revidovaný plán byl zvýšen na 27-29 USD na akcii 
a také jejich počet na 50,4 mil. Dařilo se také akciím 
Linde (LIN; +3,5 %) po zvýšení dividendy o 10 % a 
oznámení nového kola zpětných odkupů akcií. Naopak 
se nedařilo akciím dovážkové služby Delivery Hero 
(DHER; -3,1 %). 
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USA 

Americké akciové indexy v závěru dne lehce sestoupily na nižší úrovně a uzavřely tak s mírnými ztrátami při 
relativně klidné seanci s malou volatilitou. Index S&P500 oslabil o 0,15%, Dow Jones a Nasdaq pak o 0,07%. Mezi 
„prašivějšími“ akciemi s vysokými short pozicemi ale trvalo divoké obchodování, implikující pokračující short-
squeeze – noční můra spekulantů sázejících na pokles. Abnormální objemy a tučné zisky jsme viděli na všech 
titulech z čela zashortovaných titulů indexu Russell 2000 - akcie Gamestop (GME +93%), Dillard’s (DDS +20%) či  
Bed Bath & Beyond (BBBY +20%). S ohledem na hyperbolický vývoj daných akcií lze předpokládat brzké 
vyvrcholení současné mánie. Bude zajímavé sledovat korekční katalyzátor, jedním z nich by mohly být nové 
restrikce ze strany regulátorů kapitálového trhu. Po sadě kvartálních čísel z řad firem tradičních sektorů dnes po 
uzavření trhu reportují též přední technologické společnosti v čele s Microsoftem (MSFT +1,2%) nebo výrobcem 
procesorů a grafických karet Advanced Micro Devices (AMD +0,6%). Zítra pak představí své čtvrtletní výsledky 
Apple (AAPL), Tesla (TSLA) nebo Facebook (FB). 
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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). 


