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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 8362 -0,02 

   
DJIA 27891 -0,11 

   
S&P 500 3134 -0,06 

   
DAX 13073 0,07 

   
Euro Stoxx 50 3668 0,03 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23391,86 -0,08 0,13 9,43 10,32 

Shanghai Composite 2924,42 0,24 1,13 -3,44 12,87 

Hang Seng 26642,52 0,78 0,17 -0,93 2,66 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 8616,18 -0,07 1,12 6,58 22,73 

S&P 500 3132,52 -0,11 1,27 5,14 18,76 

Dow Jones Ind. Avg. 27881,72 -0,10 1,38 3,61 14,16 

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

EUR/USD 1,1082 -0,09 0,05 0,66 -2,05 

EUR/CZK 25,512 -0,06 -0,16 -2,11 0,78 

USD/CZK 23,016 0,00 -0,15 -1,48 -1,32 

USD/JPY 108,71 0,01 -0,13 0,83 -4,11 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1466,6 0,05 -0,74 -2,00 18,01 

Ropa 58,78 -0,61 0,75 5,59 13,39 

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

 

Očekávané události 
 

USA: 
13:00 Index žádostí o hypotéky MBA 
(6. prosince): aktuální hodnota:  
očekávání trhu: --, předchozí hodnota, 
9,2 % 

 14:30 CPI (y-y) (listopad): 
aktuální hodnota: 
očekávání trhu: 2,0 %, předchozí 
hodnota: 1,8 % 

 14:30 Jádrový CPI (y-y) (listopad): 
aktuální hodnota: 
očekávání trhu: 2,3 %, předchozí 
hodnota: 2,3 % 

 14:30 Index spotřebitelských cen - 
jádrový, sezónně očištěn (listopad): 
aktuální hodnota: 
očekávání trhu: 265476, předchozí 
hodnota: 265011 

 16:30 Změna zásob surové ropy 
podle EIA (6. prosince): 
aktuální hodnota: 
očekávání trhu: -2500 tis., předchozí 
hodnota: -4856 tis. 
 
 

Akciový výhled 

Západoevropské burzy se v dopolední části seance 
pohybovaly hluboce v záporném teritoriu, nicméně 
náladu zlepšila odpolední zpráva, že USA 
pravděpodobně odloží rozhodnutí o uvalení cel na 
Čínu po 15.12.2019. Evropské burzy tak většinu 
ztrát odmazaly a taktéž pražská burza ze ztráty až -
0,75% nakonec uzavřela slabší jen o -0,18% na 1 
085 bodech. Tahounem poklesu se stal Avast, který 
ztratil -1,50% na 131 Kč. Moneta Money Bank 
zaznamenala druhým dnem výběr krátkodobých 
zisků a dnes odepsala -0,48% k 82 Kč. Nedařilo se 
ani rakouským emisím, když Erste Bank klesla o -
0,27% na 826 Kč a Vig odevzdal -0,16% na 640 Kč. 
Komerční banka potom stagnovala na 803 Kč.  
Naopak polepšil si Čez a to o 0,59% na 508 Kč a 
akcie O2 se zvedly o 0,85% na 237 Kč. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Západoevropské burzy se v dopolední části seance 
pohybovaly hluboce v záporném teritoriu, nicméně 
náladu zlepšila odpolední zpráva, že USA 
pravděpodobně odloží rozhodnutí o uvalení cel na 
Čínu po 15.12.2019. Evropské burzy tak většinu 
ztrát odmazaly a taktéž pražská burza ze ztráty až -
0,75% nakonec uzavřela slabší jen o -0,18% na 1 
085 bodech. Tahounem poklesu se stal Avast, který 
ztratil -1,50% na 131 Kč. Moneta Money Bank 
zaznamenala druhým dnem výběr krátkodobých 
zisků a dnes odepsala -0,48% k 82 Kč. Nedařilo se 
ani rakouským emisím, když Erste Bank klesla o -
0,27% na 826 Kč a Vig odevzdal -0,16% na 640 Kč. 
Komerční banka potom stagnovala na 803 Kč.  
Naopak polepšil si Čez a to o 0,59% na 508 Kč a 
akcie O2 se zvedly o 0,85% na 237 Kč. 
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Německo

Německý akciový index DAX zakončil úterní seanci 
poklesem 0,35 %. Nejvíce si připsala Fresenius 
Medical Care (+1,5 %) a Vonovia (+0,6 %). Na 
druhé straně skončil Siemens. Ten odepsal 0,52 %. 
Siemens dnes uvedl, že bude dodávat průmyslové 
plynové turbíny dvou elektrárnám v Bělorusku. 
Deutsche Bank odepsala 1,01 %. Ta v rámci své 
investiční banky očekává v průměru 2% meziroční 
růst výnosů v období následujících tří let. Přitom 
ještě v letních měsících Sewing (CEO) varoval před 
rizikem, že by v následujících letech nemusela 
investiční banka dojít žádného navýšení výnosů. 
Výrobce leteckých motorů MTU Aero Engines oslabil 
o 1,51 %. Společnost obdržela zhoršené doporučení 
ze strany banky UBS. Ta snížila původní doporučení 
z koupit na neutral. 
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Ranní přehled 

Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

V průběhu dne se obchodní sentiment na kapitálových trzích postupně mírně zhoršoval. Obchodování bylo dnes 
doprovázeno mírnou volatilitou a klidným obchodním sentimentem. Širší akciový index S&P 500 uzavřel slabší o 
0,11 % na hodnotě 3132,52 bodů. 
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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). 


