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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 15448,75 -0,94    

DJIA 35721 -0,21    

S&P 500 4632,25 -0,48    

DAX 15888 -0,25    

Euro Stoxx 50 4275,5 -0,41    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna 

 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 28257,25 -0,27 
-

0,51 -2,53 -0,65 

Shanghai Composite 3569,91 0,80 
-

1,44 -0,86 -0,69 

Hang Seng 24053,6 -0,68 1,99 -4,39 -15,24 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna 
 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 14893,75 0,59 

-

0,28 0,47 13,58 

S&P 500 4662,85 0,08 
-

0,30 5,06 22,85 

Dow Jones Ind. Avg. 35911,81 -0,56 
-

0,88 2,86 15,88 

Měnové páry Kurz Změna 

 

W/W  Q/Q  Y/Y 

EUR/USD 1,1399 -0,07 0,29 -2,02 -5,62 

EUR/CZK 24,43 -0,05 

-

0,17 -2,23 -1,02 

USD/CZK 21,424 0,00 0,10 -4,21 -6,58 

USD/JPY 114,85 0,22 

-

0,36 0,44 10,77 

Komodity Kurz 
 

Změna 
 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1816,5 0,00 0,98 2,63 -1,29 

Ropa 85,13 2,20 9,58 3,28 60,70 

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

Očekávané události 
 

Německo: 
• 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání 

(leden): očekávání trhu: 32,0, předchozí 
hodnota: 29,9 

• 11:00 Průzkum ZEW - index současných 
podmínek (leden): očekávání trhu: -8,8, 
předchozí hodnota: -7,4 

Eurozóna: 
• 08:00 Registrace nových aut (EU27) 

(prosinec): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: -20,5 % 

• 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání 
(leden): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: 26,8 

USA: 

• 14:30 Newyorský výrobní index (leden): 
očekávání trhu: 25,0, předchozí hodnota: 
31,9 

• 16:00 Index realitního trhu NAHB (leden): 
očekávání trhu: 84, předchozí hodnota: 
84 

• 22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu 
(listopad): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: $7,1 mld. 

• 22:00 Čistý příliv kapitálu (listopad): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 
$143,0 mld. 

Akciový výhled 
 
Evropské akcie budou v úterý dle indikací futures 
otvírat se ztrátami kolem -0,5%. Po svátku se k 
obchodování dnes připojí také Wall Street, 
zámořské futures přitom aktuálně naznačují pokles 
-0,5% pro index SP500. Ještě hůře vypadají 
kontrakty pro Nasdaq (-1%). Výnosy 10-letých 
dluhopisů v USA rostou na úrovně naposledy viděné 
před pandemií (1,83%). Technologické tituly proto 
většinou klesaly i v Asii. Japonsko si přes noc 
odepsalo -0,3%, výjimkou byla Čína (+0,8%). 
Tento týden pokračuje výsledková sezóna v USA 
(GS, MS, BAC, NFLX). Pražská burza v pondělí lehce 
posílila, index PX přidal +0,3% na 1449 bodů. 
Domácímu trhu nyní pomáhá růst akcií Erste, která 
ve Vídni nakonec posílila na 1090 Kč. Akcie Erste se 
ve Vídni obchodovaly nejvýše za poslední desetiletí, 
na těchto cenách jsme titul viděli naposledy v roce 
2008. Z technického pohledu by mohla rezistence 
ležet kolem 1110 Kč. ČEZ se v posledních dnech 
obchoduje v dosahu úrovně 810 Kč. Na KB 
sledujeme konsolidaci po nedávných růstech. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza se v úvodu nového týdne držela po celou seanci 
mírně v kladném teritoriu a nakonec posílila o 0,30% na 1 448 

bodů. V závěru obchodního dne vyskočila do zisku 1,98% na cenu 
514 Kč Česká zbrojovka poté, co se objevila zvýšená cílová cena od 
Komerční banky na 645 Kč z předchozích 357 Kč. Dařilo se taktéž 

rakouským finančním emisím, Erste Bank se zvedla o 1,35% na 1 
088 Kč a pojišťovna Vig posílila o 1,17% na 648 Kč, když těžila i ze 

zvýšené cílové ceny od HSBC. Moneta Money Bank zakončila s 
malou změnou +0,16% těsně pod 94 Kč. Philip Morris potom 
stoupl o 1,09% na 16 680 Kč a Kofola přidala 0,94% na 322 Kč. 

Naopak Čez mírně oslabil o -0,18% na 811 Kč, přičemž analytici 
mBank dnes navýšili cílovou cenu pro titul na 936 Kč z předchozích 

825 Kč. Ztrácela i Komerční banka a to o -0,41% na 981 Kč. 
Celkový zobchodovaný objem byl podprůměrný, což bylo dáno i 
uzavřením trhů v zámoří, kde se neobchoduje z důvodu 

svátku.
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Německo

Evropské akcie rostly v očekávání nadcházející výsledkové sezóny a 
zároveň se vzpamatovávají z obav minulého týdne ohledně 

restriktivnější měnové politiky Fedu, uvedl Bloomberg. V Evropě se 
nejvíce dařilo sektorům IT (+1,64 %), zdravotnictví (+1,37 %), 
spotřebnímu sektoru (+0,86 %), materiálům (+0,84 %), energiím 

(+0,63 %) a průmyslovým firmám (+0,52 %). Index DAX se v 
průběhu obchodování pohyboval v kladných hodnotách a zakončil se 

ziskem o 0,34 % na 15937,51 b. Evropský index STOXX 600 rovněž 
posiloval a v závěru si připsal 0,75 % na 484,76 b. Z indexu DAX 
nejvíce rostly akcie společností Fresenius Medical Care (FME; + 2,8 

%), Qiagen (QIA; +2,6 %), Brenntag (BNR; +2,2 %), Merck (MRK; + 
1,9 %) a SAP (SAP; +1,6 %). Klesaly naopak akcie Henkel (HEN3; -1,1 

%), HelloFresh (HFG; -1,1 %), Daimler (DAI; -1,1 %), Covestro 
(1COV; -0,9 %) a Porsche (PAH3; -0,7 %). Produkce továrny 

Volkswagen (VOW3; -0,89 %) v čínském Tianjin, kterou společnost 
vlastní v rámci společného podniku s FAW Group, zůstává pozastavena 
kvůli nedostatku součástek od dodavatelů a testů na Covid-19 pro 

zaměstnance, uvedla dle Bloombergu mluvčí společnosti. Produkce je 
pozastavena již od 10. ledna. 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

V USA se v pondělí kvůli svátku neobchodovalo. 
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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). 


