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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 11706,75 -0,03    

DJIA 33525 -0,17    

S&P 500 3951,25 -0,10    

DAX 14327 0,38    

Euro Stoxx 50 3897 0,65    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna 

 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 28040,16 3,00 7,57 -4,68 -6,68 

Shanghai Composite 3271,03 0,34 6,39 

-

10,01 -5,33 

Hang Seng 22154,08 1,21 18,87 -5,25 -24,22 

Americké indexy 

Poslední 

závěr 

 

Změna 

 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 11144,96 -0,35 8,96 -9,10 5,47 

S&P 500 3946,56 -0,31 5,85 -3,94 14,49 

Dow Jones Ind. Avg. 33546,32 -0,02 3,77 -2,65 6,34 

Měnové páry Kurz Změna 
 

W/W  Q/Q  Y/Y 

EUR/USD 1,0378 0,17 0,25 3,43 -8,72 

EUR/CZK 24,385 -0,02 -1,14 -3,59 5,66 

USD/CZK 23,489 -0,08 0,39 -0,99 -3,59 

USD/JPY 139,74 -0,31 0,68 2,04 22,31 

Komodity Kurz 

 

Změna 

 

W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1767,1 0,23 0,76 0,60 -5,51 

Ropa 81,64 0,29 -4,97 -9,67 4,96 

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

 

Očekávané události 
 

USA 
 

• 16:00 Prodeje existujících domů (říjen): 
očekávání trhu: 4,40 mil., předchozí 
hodnota: 4,71 mil. 
 

• 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) 
(říjen): očekávání trhu: -6,6 %, předchozí 
hodnota: -1,5 % 
 

• 16:00 Index předstihových ukazatelů 
(říjen): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí 
hodnota: -0,4 % 
 
17:00 Index výrobní aktivity kansaského 
Fedu (listopad): očekávání trhu: -8, 
předchozí hodnota: -7 

 
Akciový výhled 
Evropské akcie budou dle indikací futures v 
pátek ráno otvírat v mírně růstovém tónu, 
kolem +0,5 %. Včera okolní indexy většinou 
oslabovaly, např. německý DAX ztratil -1 %. 
Tento týden přitom sledujeme konsolidaci 
hlavních indexů, která přišla po rychlých 
růstech od minim z přelomu září/říjen. Na 
Wall Street ve čtvrtek index SP500 ztratil -0,3 
%, uzavíral na 3947 bodech. Aktuálně se 
zámořské futures obchodují poblíž nuly. V Asii 
jsme viděli přes noc smíšené obchodování, 
nakonec se lehce vybíraly zisky v Číně (-0,5 
%). Dnes se po jednodenní pauze vrací k 

obchodování také Praha. Ve Vídni včera 
posílily akcie Erste v přepočtu na 717 Kč. 
Banka po nedávných výsledcích zaznamenala 
zvýšení cílových cen od analytiků. Akcie 
Komerční banky naopak zaznamenaly v 
předchozích dnech mírné vybírání zisků. Ve 
středu KB končila u 750 Kč, titul se obchoduje 
s nárokem na dividendu (55,50 Kč) do 28.11. 
Akcie ČEZu zaznamenaly sníženou cílovou 
cenu od polského Santander (803 Kč). 
Celkově dnes čekáme opět klidnější vývoj, 
domácí trh má za sebou tři ztrátové seance a 
konsolidace by mohla být k vidění i dnes. 



 

 

 

 

 

 

 

  

Česká republika 

 

Státní svátek     
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Německo

Německé akcie na rozdíl od většiny evropských trhů dokázaly 
v závěru seance smazat ztráty a uzavřely s mírnými zisky. 
Index DAX posílil o 0,23% na 14 266,38 bodu. Dařilo se 
zejména strojírenskému kolosu Siemens (SIE +7,0%), který 
potěšil investory silným růstem objednávek i dobrým 
výhledem na jejich růst v budoucnu. Opačným směrem zamířil 
Continental (CON -3,3%). Výrobce pneumatik obdržel nižší 
doporučení od analytiků společnosti Exane. 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

Americké akcie zahájily dnešní obchodní seanci v červených číslech. Zhruba v její polovině však většinu ztrát vymazaly, v závěru 
však opět mírně ztratily. Pod prodejní tlak je na začátku obchodování dostala opakovaná prohlášení představitelů FEDu, že jsou 
odhodláni v rámci boje proti vysoké inflaci dále zvyšovat úrokové sazby. Poslední s takovým prohlášením přišel prezident pobočky 
FEDu v St. Louise James Bullard, který prohlásil, že sazby vzrostou na 5-7%. DJIA uzavřel se symbolickou ztrátou 0,02%, index 
SP500 oslabil o 0,31%, zatímco kompozitní NASDAQ poklesl o 0,35%. Nedařilo se zejména utilitám (-1,8%), základním 
materiálům (-1,0%) a sektoru zbytné spotřeby (-1,3%). Nejlépe si naopak vedly informační technologie (+0,2%), energetické 
firmy (+0,1%) a sektor nezbytné spotřeby (+0,0%). V rámci indexu SP500 se nejlépe dařilo prodejci mycích prostředků a 
sanitárních produktů Bath & Body Works (BBWI +24%). Firma zvýšila výhled svého celoročního zisku. Opačným směrem zamířil 
Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH -6,8%). Provozovatel výletních lodí obdržel snížené doporučení i cílovou cenu od analytiků 
Credit Suisse. Na komoditních trzích díky silnějšímu dolaru převládala červená barva. Klesala ropa (-4,2%), stříbro (-2,3%), měď 
(-2,4%), pšenice (-1,5%), sója (-0,8%) nebo zlato (-0,7%). Rostl naopak zemní plyn (+3,1%). 
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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). 


