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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 8826 0,25 

   
DJIA 28675 0,20 

   
S&P 500 3248,5 0,12 

   
DAX 13353 0,41 

   
Euro Stoxx 50 3776 0,27 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23837,72 -0,36 0,25 8,51 23,79 

Shanghai Composite 3005,04 -0,08 -0,32 2,67 20,38 

Hang Seng 28186,07 1,16 0,07 6,02 8,63 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 9022,39 0,78 2,21 12,35 37,65 

S&P 500 3239,91 0,51 1,53 8,81 31,29 

Dow Jones Ind. Avg. 28621,39 0,37 1,35 6,43 25,10 

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

EUR/USD 1,1123 0,24 0,41 1,69 -2,68 

EUR/CZK 25,444 0,01 -0,28 -3,13 1,26 

USD/CZK 22,879 -0,33 0,02 -1,54 -1,47 

USD/JPY 109,50 -0,12 0,05 1,45 -1,35 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1508,8 -0,13 1,93 0,41 18,11 

Ropa 61,64 0,26 0,82 10,56 37,37 

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

 

Očekávané události 
 

Česká republika: 
09:00 Podnikatelská důvěra (prosinec): očekávání 
trhu: --, předchozí hodnota:  
09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra 
(prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota:  
09:00 Index spotřebitelské důvěry (prosinec): 
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,3 
 
USA: 
17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (20. 
prosince): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí 
hodnota: -1085 tis. 
17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle 
EIA (20. prosince): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: -265 tis. 
17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (20. 
prosince): očekávání trhu: 1600 tis., předchozí 
hodnota: 2529 tis. 
 
 

Akciový výhled 
 
Přetrvávající pozitivní sentiment společně se 
sezónními faktory (tzv. Santa Claus rally) včera 
zvedly indexy na Wall Street na nová maxima. 
Společně se sledovaným SP500 (+0,5%) na 3239 
bodech stojí za zmínku růst převážně 
technologického Nasdaq (+0,8%) poprvé v historii 
nad metu 9000 bodů. Technologický sektor zkrátka 
patří mezi vítěze roku 2019. V Asii se trhy 
obchodovaly přes noc bez větších pohybů, Asie 
mírně rostla +0,1%, zatímco Čína lehce ztratila -
0,1%. Futures pro Evropu naznačují v předposlední 
obchodní den tohoto roku růstový start kolem 
+0,3%. Pražská burza uzavírala před vánoční 
přestávkou na 2107 bodech (+0,5%) u indexu 
PXTR. Dnes bychom čekali poklidné obchodování, 
mírně prorůstový sentiment by mohl přetrvat. 
Sledovat budeme mj. akcie Komerční banky, jež 
uzavřely v pondělí na 821,50 Kč (+1,2%). Zatím 
tedy překonaly rezistentní území mezi 810-815 Kč a 
můžou mít našlápnuto ještě výše. ČEZ se „snaží“ 
odpoutat od 506 Kč, kde se obchodoval v průběhu 
prosince. Hladina 50 denního klouzavého průměru u 

akcií ČEZ leží poblíž 514 Kč. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Z důvodu státního svátku se neobchodovalo. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Německo

Z důvodu státního svátku se neobchodovalo.   
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

V průběhu dne se obchodní sentiment na kapitálových trzích příliš nezměnil. Hlavní americké indexy uzavřely 
blízko svých historických maxim. Konkrétně širší akciový index S&P 500 uzavřel silnější o 0,51 % na hodnotě 
3239,95 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). 


