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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 11095,75 0,01    

DJIA 33091 -0,25    

S&P 500 3828,25 -0,18    

DAX 13644 -0,46    

Euro Stoxx 50 3723 -0,35    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna 

 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 27716,43 -0,56 1,03 -1,34 -5,54 

Shanghai Composite 3048,17 -0,53 3,21 -5,33 -12,41 

Hang Seng 16312,81 -1,48 7,13 

-

17,40 -33,14 

Americké indexy 

Poslední 

závěr 

 

Změna 

 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 10616,20 0,49 
-

2,52 
-

16,04 -33,58 

S&P 500 3828,11 0,56 
-

0,73 -7,53 -18,58 

Dow Jones Ind. Avg. 33160,83 1,02 1,55 1,00 -8,98 

Měnové páry Kurz Změna 
 

W/W  Q/Q  Y/Y 

EUR/USD 1,0061 -0,11 2,49 -2,29 -13,20 

EUR/CZK 24,316 0,01 

-

3,16 2,39 11,05 

USD/CZK 24,165 0,17 

-

0,79 -0,04 -3,60 

USD/JPY 145,70 0,03 
-

1,49 9,66 29,11 

Komodity Kurz 
 

Změna 
 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1714,5 -0,09 3,91 -4,67 -6,35 

Ropa 87,8 -0,23 
-

1,19 -3,73 6,35 

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

 

Očekávané události 
 

USA: 
• 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (4. 

listopadu): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: -0,5 % 

• 16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (září 
- konečný): očekávání trhu: 0,8 %, 
předchozí hodnota: 0,8 % 

• 16:30 Změna zásob surové ropy podle 
EIA (4. listopadu): očekávání trhu: 250 
tis., předchozí hodnota: -3115 tis. 
 

Akciový výhled 
 
Evropské akcie budou dle indikací futures ve středu 
ráno otvírat s mírným poklesem (-0,3%). Zámořské 
futures aktuálně oscilují nedaleko nuly, včera index 
SP500 přidal +0,6% a uzavíral na 3828 bodech. 
Zatímco na námi sledovaných aktivech je 
momentálně klid (to se může v příštích dnech 
změnit), napětí panuje v odvětví digitálních aktiv, 
kde jsou ke spatření výrazné propady (BTC se 
obchoduje za 18200 USD). Svět sleduje americké 
volby, kde se republikáni snaží ovládnout Kongres, 
ale situace je vyrovnanější než se předpokládalo. 
Celkově jsou hlavní indexy poblíž důležitých úrovní 
(mohou to být potenciální rezistence, ale také 
nemusí…) a vývoj v dalších dnech zřejmě určí údaje 
o americké inflaci za říjen (ve čtvrtek). Index PX v 
Praze uzavíral v úterý na 1237 bodech (+0,3%). Po 
předchozích růstech sledujeme konsolidaci u bank. 
Erste se včera obchodovala v mantinelu 685-700 
Kč. Titul by si díky dobrým výsledkům měl toto 
území dále uhájit. Akcie KB sledujeme pro změnu v 
území 740-750 Kč. ČEZ zveřejňuje výsledky 

hospodaření za 3Q zítra. 



 

 

 

 

 

 

 

  

Česká republika 

 

Pražská burza se po většinu seance udržovala v kladném 
teritoriu, aby nakonec posílila o 0,33% na 1 237 bodů. Index 
PX nejvíce těžil z nárůstu Erste Bank o 1,54% na 698 Kč poté, 
co objevily na titul zvýšené cílové ceny od Citibank a Barclays. 
Komerční banka potom posílila o 0,68% na 745 Kč. Čez před 
čtvrtečními výsledky se zvedl o 0,62% na 808 Kč při 
nejvyšším denním objemu 182 mil. Kč. Nedařilo se akciím 
Moneta Money Bank, které klesly o -0,54% k 73 Kč. 
Pojišťovna Vig ubrala -1,58% na 560 Kč a akcie Colt Cz 

ztratily -0,55% na 526 Kč. Kofola padla o -2,54% na 230 Kč. 
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Německo

Německé a evropské akcie otevřely v záporu, ze kterého se však rychle 
vzpamatovaly a uzavřely se slušnými zisky.  Index DAX vzrostl o 1,12 
% na 13684,48 b. Index Stoxx 600 si připsal 0,8 %, tažen především 

IT (+3,2 %) a průmyslem (+1,4 %). V červeném uzavřely pouze 
energetické firmy (-2,1 %). Dařilo se polovodičovému sektoru po 

doporučení „overweight“ od Morgan Stanley pro akcie ASML (Xetra: 
ASME; +5 %) a BE Semiconductor Industries (Xetra: BSI). Německý 
výrobce polovodičů Infineon (IFX) uzavřel o 6,5 % výše. V indexu DAX 

se dařilo také laboratorním společnostem Sartorius (SRT3; +6 %) a 
Qiagen (QIA; +5,4 %) po výsledkovém reportu druhé z jmenovaných. 

Společnost ve 3Q dosáhla očištěného zisku na akcii 0,53 USD při 
tržbách 500 mil. USD (zatímco analytici očekávali 45 centů, respektive 

478 mil. USD) a zvýšila celoroční výhled očištěného zisku na alespoň 
2,4 USD při tržbách 2,25 mld. USD, zatímco analytici čekali 2,21 USD, 
respektive 2,11 mld. USD. Výhled pokračujícího poklesu cen glyfosátů 

poslal po výsledcích Bayer (BAYN) o 4,4 % níže, více zde. Výsledky 
reportovaly také německé společnosti Deutsche Post, Henkel, Munich 

Re a Porsche. 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Americké akciové indexy navzdory krátkému zakolísání, na pozadí skokového propadu Bitcoinu až o 15%, dokázaly uzavřít úterní 
seanci se solidními zisky v čele s Dow Jonesem (+1,02%), širší index S&P500 zpevnil o 0,56% a technologický Nasdaq o 0,49%. 
Všechny segmenty indexu S&P500 vyjma zbytných statků (-0,3%) vykázaly kladnou bilanci. Dařilo se také dluhopisům napříč 
splatnostmi i drahým kovům s více než 2% ziskem u zlata i stříbra. Naopak výraznější ztráty zaznamenaly energie. Plyn oslabil o 
10,6% na 6,21 USD/mmbtu, ropa odepsala téměř 3% s pohybem k hladině 95 USD/barel. Kvartální reporty byly dnes určujícím 
faktorem u individuálních korporátních výkonností. Na výsluní se držel výrobce solárních komponentů SolarEdge (SEDG +19%) po 
silných číslech za Q3 při zlepšujících se maržích, indikující solidní hospodaření i v dalším období. Naopak ve dvojciferných ztrátách 
se topil přední výrobce videoher Také-Two Interactive (TTWO -14%) po nepřesvědčivých číslech, především pak v mobilním 
segmentu. Akcie se po propadu k hladině 90 USD posunuly na 3,5letá minima. 
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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). 


