
 

Ranní přehled 

27. listopadu 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 12187,5 0,29    

DJIA 29833 0,02    

S&P 500 3628,5 0,03    

DAX 13281,5 -0,13    

Euro Stoxx 50 3508 -0,14    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 26644,71 0,40 3,15 13,94 13,54 

Shanghai Composite 3408,31 1,14 0,20 1,20 15,92 

Hang Seng 26943,15 0,46 1,75 5,21 -0,35 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 10919,59 -1,99 2,48 5,48 40,10 

S&P 500 3339,19 -1,76 1,73 5,40 15,83 

Dow Jones Ind. Avg. 27534,58 -1,45 1,47 5,75 6,43 

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

EUR/USD 1,192 0,06 -0,03 5,16 7,00 

EUR/CZK 26,127 -0,04 0,53 -5,31 -3,84 

USD/CZK 21,904 -0,10 0,47 -0,54 2,89 

USD/JPY 104,08 -0,16 -0,05 -1,08 -1,77 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1810,5 0,09 -6,20 4,53 20,64 

Ropa 45,07 -1,83 -9,83 3,04 -31,66 

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

Očekávané události 
 
Německo: 

• 08:00 Index importních cen (m-m) (říjen): 
očekávání trhu: 0.1%, předchozí hodnota: 
0.3% 

• 08:00 Index importních cen (y-y) (říjen): 
očekávání trhu: -4.1%, předchozí hodnota: -

4.3% 
Eurozóna: 

• 11:00 Ekonomická důvěra (listopad): očekávání 
trhu: 86.0, předchozí hodnota: 90.9 

• 11:00 Důvěra v průmyslu (listopad): očekávání 
trhu: -10.7, předchozí hodnota: -9.6 

• 11:00 Důvěra ve službách (listopad): očekávání 
trhu: -15.5, předchozí hodnota: -11.8 
11:00 Spotřebitelská důvěra (listopad - 
konečný): očekávání trhu: --, předchozí 

hodnota: -17.6 

Akciový výhled 
 
Akciové trhy na závěr týdne začnou obchodování v 
poklidném tónu. Po jednodenní pauze bude ve 
zkráceném obchodování pokračovat Wall Street (do 
19,00). Futures zatím indikují mírné posílení pro 
zámoří (+0,1 %) a nepatrný pokles pro Evropu (-
0,1 %). V Asii se dařilo po datech potvrzujících 
ekonomické oživení Číně (+1,1 %). Pražská burza 
včera poprvé v tomto týdnu oslabila. Index PXTR 
ustoupil -0,17 % na 1883 bodů. Lehce oslabily 
banky, nejlépe si vedla Erste, která se udržela nad 
640 Kč (-0,2 %). Moneta ztratila -0,7 % na 68 Kč a 
KB nakonec uzavírala pod 580 Kč (-0,5 %). ČNB 
potvrdila proticyklickou rezervu na úrovni 0,5 %. 
Dnes by mohly „domácí“ banky podat proti Erste 
lepší výkon. Agentura S&P Global Ratings zvýšila 
výhled ČEZu z negativní na stabilní, rating potvrzen 
na stupni A-. Předseda představenstva D. Beneš byl 
potvrzen ve funkci na další 4 roky. Akcie ČEZu se v 
posledních dnech obchodují v úzkém pásmu, kde 
podporou jsou úrovně kolem 470 Kč. Celkově dnes 
asi nelze čekat větší změny u indexu, v příštích 
dnech by ale mohl vylepšit svá krátkodobá maxima. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

Západoevropské trhy se dnes vyvíjely smíšeně, 
nicméně pražská burza se prezentovala slušným 
přírůstkem. Index PX si nakonec polepšil o 1,11% na 
966 bodů. Tahounem růstu se stal Avast (146 Kč 
+2,63%) a Erste Bank (644 Kč +2,78%). Dařilo se i 
akciím O2 se ziskem 1,27% na 239 Kč a Philip Morris s 
posílením o 1,25% na 14 580 Kč. Z menších emisí 
rostla Kofola o 2,23% na 229 Kč, přičemž společnost 
má dnes po uzavření trhu reportovat výsledky 
hospodaření. Tuzemské banky se vyvíjely smíšeně. 
Moneta Money Bank přidala 0,59% a odskočila od 68 
Kč výše, naproti tomu Komerční banka ubrala mírných 
-0,17% na 581 Kč při nejvyšším denním objemu 190 
mil. Kč. Nedařilo se energetické společnosti Čez (471 

Kč -0,32%) a pojišťovně Vig (514 Kč -0,58%). 
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Německo

Index DAX ztratil kosmetických 0,02 % na 13289,8 b. 
Evropské a německé akcie obchodovaly téměř beze změny. 
Nejvýrazněji posílily akcie Vonovie (VNA; +2,5 %) a Delivery 
Hero (DHER; +2,1 %). Největší ztráty zaznamenala 
automobilka Volkswagen (VOW3; -2,4 %). Agentura 
Bloomberg dnes reportovala o údajných sporech mezi 
výkonným ředitelem Herbertem Diessem a dozorčí radou, 
která mu neschvaluje kandidáty na posty finančního a 
nákupního ředitele skupiny. Podle Bloombergu se Diess 
dlouhodobě potýká s vlivnými odbory Dolním Saskem, které 
drží 20 % společnosti. Naopak rodiny Porsche a Piech ho 
podporují.
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodní seanci smíšeně. Indexy SP500 (-0,16%) a DJIA (-0,58%) ustoupily z 
včera dosažených historických maxim poté, co investory znejistila horší čísla z trhu práce a ze zahraničního 
obchodu. Technologický NASDAQ (+0,48%) jako jediný opatrně rostl. Dařilo se sektoru zbytné spotřeby (+0,3%) , 
informačním technologiím (+0,2%) a realitám (+0,2%). Navzdory posilující ropě naopak ztrácely energetické firmy 
(-2,4%). Nedařilo se ani základním materiálům (-1,1%) a průmyslovým podnikům (-0,8%). V rámci indexu SP500 si 
po nelichotivých kvartálních výsledcích nejhůře vede prodejce módního zboží Gap (GPS -20%). Severním směrem 
zamířil softwarový Autodesk (ADSK +4,7%), jehož čtvrtletní čísla naopak investory potěšila. Komoditní trhy se 
vyvíjely smíšeně. Na jedné straně citelně oslabuje pšenice (-3,6%), nedařilo se ani kukuřici (-1,2%) a sóje (-0,6%). 
Rostl naopak zemní plyn (+1,7%), po zprávě o zásobách dále posilovala ropa (+2,0%), mírné zisky si připsala také 
měď (+0,5%) a stříbro (+0,3%) 
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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). 


