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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 16399,25 0,48    

DJIA 36335 0,30    

S&P 500 4776 0,37    

DAX 15866 0,06    

Euro Stoxx 50 4287,5 0,00    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna 

 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 28791,71 -0,40 
-

0,02 -2,24 4,91 

Shanghai Composite 3639,78 0,57 0,60 2,01 4,80 

Hang Seng 23245,52 -0,65 0,88 -4,79 -14,08 

Americké indexy 

Poslední 

závěr 

 

Změna 

 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 15644,97 -0,61 
-

0,05 8,28 21,39 

S&P 500 4766,18 -0,26 0,85 10,65 26,89 

Dow Jones Ind. Avg. 36338,30 -0,16 1,08 7,37 18,73 

Měnové páry Kurz Změna 
 

W/W  Q/Q  Y/Y 

EUR/USD 1,1338 -0,26 0,13 -2,42 -7,41 

EUR/CZK 24,862 0,00 
-

0,88 0,60 2,63 

USD/CZK 21,923 0,34 
-

0,76 -1,83 -4,98 

USD/JPY 115,28 0,17 0,39 3,98 11,81 

Komodity Kurz 
 

Změna 
 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1823,3 -0,29 0,85 3,19 -6,33 

Ropa 75,47 0,79 0,39 -2,41 58,02 

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

Očekávané události 
 

Česká republika: 
• 09:30 HSBC Index nákupních manažerů 

ve výrobě PMI (prosinec): očekávání 
trhu: 57,1, předchozí hodnota: 57,1 

Německo: 
• 09:55 Index nákupních manažerů 

Markit/BME (prosinec - konečný): 
očekávání trhu: 57,9, předchozí hodnota: 
57,9 

Eurozóna: 

• 10:00 Index nákupních manažerů Markit 
(prosinec - konečný): očekávání trhu: 
58,0, předchozí hodnota: 58,0 

USA: 
• 15:45 Index nákupních manažerů Markit 

(prosinec - konečný): očekávání trhu: 
57,8, předchozí hodnota: 57,8 

• 16:00 Stavební výdaje (m-m) (listopad): 
očekávání trhu: 0,7 %, předchozí 
hodnota: 0,2 % 

Akciový výhled 
 

Evropské akcie vstoupí do obchodování v roce 2022 dle 
indikací futures v pozvolnějším tempu a otevřou bez 
většího pohybu. Zámořské futures indikují posílení +0,3%, 

ale to bude spíše reakce na pokles v závěru roku, kdy 
index SP500 uzavřel na 4766 bodech (-0,3%) dolů. V Asii 

jsou hlavní trhy ještě zavřeny, na regionálních burzách 
jsme sledovali smíšený vývoj. Investoři dále sledují rychlé 
šíření varianty omicron, která však naštěstí má zřejmě 

mírnější průběh. Již tento týden budeme ve středu sledovat 
další indikace měnové politiky FEDu, jež zveřejní svoje 

zápisky. V závěru roku jsme byli svědky korekce (směrem 
dolů) na cenách elektřiny a především plynu. Ceny komodit 
budou dalším sledovaným tématem v tomto roce. Další 

zajímavou zprávou z energetického sektoru je návrh 
Bruselu na zařazení jaderné energie mezi čisté zdroje (s 

určitými podmínkami). Akcie ČEZ končily rok 2021 na 827 
Kč (-0,4%). Celkově dnes na domácím trhu rovněž 
očekáváme pozvolnější rozjezd. 
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Neobchodovalo se. 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Americké akcie nakonec uzavřely poslední obchodní seanci roku 2021 v červených číslech. Index SP500 (-0,26%) sice smazal 
úvodní ztráty a po většinu seance probíhalo poklidné obchodování v úzkém pásu v okolí včerejších závěrečných hodnot, v 
posledních minutách obchodování se však propadl do červených čísel. DJIA (-0,16%) postihl obdobný osud. Pouze kompozitní 
NASDAQ (-0,61%) byl po většinu seance pod prodejním tlakem díky poklesu technologických obrů (MSFT -0,9%, FB -2,1%, 
GOOG -0,7%). Investoři mohou být i s takovým vývojem nadmíru spokojeni, jelikož je hřejí zisky, které si trhy připsaly v průběhu 
končícího roku (měřeno indexem SP500 a NASDAQ, posílily o 27% na dohled 4 800 bodů – v případě SP500). I nejoptimističtější 
analytické odhady na začátku roku hovořily o jeho růstu na cca 4 400 bodů, průměr analytických předpovědí ležel ještě více než 
300 bodů níže. Dnes si nejhůře vedly komunikační služby (-1,2%), informační technologie (-0,5%) a zdravotnické firmy (-0,4%). 
Opačným směrem zamířily sektory nezbytné spotřeby (+0,7%), průmyslové podniky (+0,4%) a základní materiály (+0,5%). V 
rámci indexu SP500 si nejlépe vedl výrobce vybavení pro domácnost Mohawk Industries (MHK +2,4%). Jeho akcie rostly již 
osmou seanci v řadě, což je nejdelší růstová šňůra od roku 2016. Opačným směrem zamířila mediální Discovery (DISCA -3,7%). 
Na komoditních trzích stojí jistě za zmínku silný růst zemního plynu (+5,6%). Dobře si vedlo i zlato (+0,9%) a stříbro (+1,1%). K 
jihu naopak zamířila ropa (-2,1%). 
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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). 


