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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 8796 0,15 

   
DJIA 28629 0,07 

   
S&P 500 3241,25 0,12 

   
DAX 13294,5 -0,20 

   
Euro Stoxx 50 3765 -0,13 

   

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 23656,62 -0,76 0,09 8,95 18,73 

Shanghai Composite 3040,02 1,16 0,00 2,49 21,02 

Hang Seng 28345,63 0,43 1,22 8,75 10,78 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 9006,62 -0,17 1,34 13,44 36,89 

S&P 500 3240,02 0,00 1,08 9,39 30,18 

Dow Jones Ind. Avg. 28645,26 0,08 0,95 6,80 23,80 

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

EUR/USD 1,1203 0,25 1,06 2,80 -2,32 

EUR/CZK 25,457 0,01 -1,10 -3,99 1,37 

USD/CZK 22,722 -0,21 -0,08 -1,27 -0,93 

USD/JPY 109,11 -0,27 -0,26 0,97 -0,41 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1517,2 -0,06 2,72 3,27 18,41 

Ropa 61,55 0,03 2,16 14,02 34,62 

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

 

Očekávané události 
 

Německo: 
Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): očekávání 
trhu: 1.0%, předchozí hodnota: -1.9% 
 
USA: 
14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (listopad - 
předběžný): očekávání trhu: 0.2%, předchozí 
hodnota: 0.1% 
16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (listopad): 
očekávání trhu: 1.5%, předchozí hodnota: -1.7% 
16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu 
(prosinec): očekávání trhu: 0.0, předchozí hodnota: 
-1.3 
 

 

Akciový výhled 
Evropské a americké futures na akciové indexy 
vykazují omezené pohyby a následují tak smíšenou 
seanci v Asii. Zatímco americké futures se pohybují 
mírně v plusu, Evropa by měla zahájit lehce níže, 
když např. futures na německý Dax aktuálně 
ukazuje na slabší open okolo -0,30%. S koncem 
roku lze očekávat sníženou aktivitu k čemuž 
přispěje i zkrácená seance na německé burze. 
Pražská burza dnes zaznamená poslední obchodní 
seanci v tomto roce. Bez zásadních korporátních 
zpráv a bez neúčastí řady investorů nelze taktéž 

očekávat výraznější kurzotvorné změny a aktivitu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Pražská burza v poklidné atmosféře a při nízkých 
zobchodovaných objemech vylepšila svá letošní maxima. 
Index PX posílil o 0,41 % a posunul se na 1119,33 bodů. Malý 
počet investorů na trhu a minimum kurzotvorných zpráv 
přineslo poklidné obchodování, když vývoj byl podporován 
nadále pozitivním sentimentem na globálních trzích. Na nová 
historická maxima se opětovně dostal Avast, který se v 
průběhu dne obchodoval za 140 Kč. Závěrečně cena byla o 
korunu níže, přesto titul posílil o 0,72 %. Celoroční výkonnost 
titulu silně kontrastuje s výkonností ČEZu. Avast si při 
zohlednění dividendy připsal již růst o téměř 80 %, největší 
domácí emise naopak silně zaostala za vývojem trhu i sektoru 
utilit a s dividendou se celoroční výkonnost pohybuje na nule. 
Beze změny zavíral ČEZ i dnes, když se v závěru obchodování 
vrátil na 509,50 Kč. Po odpoutání se od hranice 800 Kč se 
potvrzuje nákupní zájem o Komerční banku. Titul dnes posílil 
na 830 Kč a připsal si 1,03 %. Hranici 85 Kč udržela Moneta a 
pohybuje se tak nadále na úrovni lokálních maxim. Mírný 
pokles v závěru dne znamenal dnešní ztrátu o 0,35 %.   
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Německo

Páteční obchodní seance probíhala v poklidném tónu bez 
výraznějších kurzotvorných zpráv. Německý akciový index 
DAX postupně během dne nabíral zisky, nicméně dvě hodiny 
před koncem obchodování velkou část z nich ztratil a zakončil 
tak týden růstem ve výši 0,19 %. Během dnešního dne se 
ozvala aerolinka Lufthansa (-0,3 %). Zástupci leteckého 
personálu se nechali slyšet, že zaměstnanci aerolinky 
Lufthansa budou stávkovat ještě před koncem letošního roku. 
Důvodem je selhání dalších pokusů o dosažení dohody během 
vánočních svátků. Strany se pokoušely dojednat alespoň 
krátkodobé řešení, nicméně to se dle posledních informací 
nepodařilo. 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

V páteční seanci širší index S&P 500 uzavřel s nulovou změnou a index Dow Jones opět posunul svá historická 
maxima o 0,08%. Dolar na páru s eurem ztratil -0,7% tj. u úrovně 1,1172 USD/EUR. Lehká ropa WTI po reportu 
zásob od EIA ztratila -0,02% a stále si tak udržuje vyšší úroveń u ceny 61,70 USD/barel. Žlutý kov neudržel růst a 
nakonec oslabil o -0,03% a zlato se tak dostalo k úrovni 1 510 USD/Troy. unci. Největším tahounem, který se 
podílel na růstu indexu byl dnes sektor Nezbytná spotřeba s nárůstem  0,3%, dále Reality   se stejným ziskem 
0,3% a  také Utility. s 0,3%. Naopak do nižších pater tlačil dnes index sektor Energie se ztrátou -0,5%, dále 
Základní materiály -0,3% a také Komunikační služby -0,1%. 
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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). 


