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Hlavní zprávy 

Obama vyhlásil další sankce proti Rusku a vypověděl ruské diplomaty 

Barrack Obama jménem své funkce prezidenta USA minulý týden vypověděl 35 ruských 

diplomatů, uzavřel dvě ruská pracoviště na území USA a vyhlásil vůči Rusku další sankce. Vše 

údajně kvůli hackerským útokům proti americkým politickým institucím, během voleb nového 

amerického prezidenta, i jednotlivcům. Vyloučenými Rusy jsou zaměstnanci ambasády ve 

Washingtonu a konzulátu v San Francisku, kteří dostali 72 hodin na to, aby opustili území USA. 

Tito ruští diplomaté byli americkou vládou označeni za nežádoucí osoby, neboť údajně jednali 

"způsobem neslučitelným s diplomatickým statusem". Zároveň jim, a dalšímu ruskému 

personálu, byl zablokován přístup do dvou komplexů vlastněných ruskou vládou v New Yorku 

a ve státě Maryland. 

Podle amerických tajných služeb se ale ve skutečnosti nejednalo o diplomaty, nýbrž o ruské 

zvědy vydávající se za úředníky a diplomaty. Mezi vypovězenými jsou údajně i čtyři řídící 

činitelé, kteří patrně přímo vedli útoky na počítače americké Demokratické strany. Všichni 

obvinění mají být členy ruské civilní tajné služby FSB a vojenské rozvědky GRU. Proti těmto 

dvou organizacím, čtyřem vedoucím pracovníkům a třem soukromým společnostem, které 

ruské rozvědce poskytují hmotnou podporu, jsou také namířený nové materiální sankce, které 

jim blokují majetek na území USA. Jde tak zatím o nejsilnější odpověď americké vlády na 

hackerské útoky údajně sponzorované ruskou vládou na USA. Podle Obamy se jedná o nutnou 

a adekvátní odpověď po opakovaných soukromých a veřejných varováních, které ruské vládě 

Američané dali. Postihy proti Rusku ale podle jeho slov tímto nekončí.  

Jako odpověď navrhoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov svému prezidentovi Vladimiru 

Putinovi také vyhostit 35 amerických diplomatů a uzavření dvou budov využívaných Američany 

v Moskvě. To však Putin odmítl a prohlásil, že Rusko nikoho vyhošťovat nebude. Americké 

sankce označil za další zbytečné podkopávání vztahů mezi oběma světovými velmocemi. Navíc 

vyjádřil lítost nad tím, že jinak poměrně úspěšná Obamova administrativa končí takovýmto 

stylem. Ve svém prohlášení označil tento styl diplomacie za nezodpovědný, ale přece jen si 

vyhradil právo na odvetná opatření. Jako projev dobré vůle ale pozval všechny děti amerických 

diplomatů akreditovaných v Rusku na novoroční a vánoční oslavy do Kremlu. Nové americké 

sankce znamenají také tlak na budoucího prezidenta Trumpa. Ten je známý svým otevřenějším 

přístupem k Rusku a rozhodnutí jestli sankce ponechá tak pro něj bude složité. [1] [2] [3] 
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Politika a veřejná správa 

Růst minimální mzdy bude stát miliardy 

Od ledna roku 2017 se zvyšuje minimální mzda v ČR z 9 900 Kč na 11 000 korun, což 

představuje růst o více než 11 %. Navíc také poroste minimální mzda pro zdravotně postižené. 

Ti až dosud pobírali při méně než zdravý člověk, nyní však budou mít minimální mzdu stejnou. 

Premiér Bohuslav Sobotka zvyšování minimální mzdy zahrnul i do plánů vlády na příští rok a 

slíbil, že se bude snažit, aby se minimální mzda pohybovala na úrovni 40 % průměrné mzdy. 

Současná průměrná hrubá mzda činí zhruba 27 250 korun, 40 % této částky tak představuje 

10 900 korun. Až do teď byla minimální mzda méně než plánovaný poměr z průměrné mzdy. 

Ministerstvo práce odhaduje na příští rok růst průměrné mzdy na 28 800 korun, dvě pětiny 

z této částky jsou tedy 11 520 korun. Aby tak Sobotka dostál svým slibům, musel by zvýšit 

minimální mzdu ještě o více než 500 korun. 

Vláda také plánuje další zvyšování příspěvku od státu na zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. V současnosti pobírá minimální mzdu zhruba 2,3 % zaměstnanců v ČR. Podle 

odhadu ministerstva by do systému sociálního pojištění díky růstu minimální mzdy mohlo 

v roce 2017 přitéct o 980 milionů korun více, do zdravotního pojištění o 420 milionů korun. 

Růst minimální mzdy ale znamená vyšší náklady pro zaměstnavatele. Podle odhadů budou 

muset společnosti v roce 2017 vydat na mzdy zhruba 3,5 miliardy korun. Kromě toho podle 

některých ekonomů může mít růst minimální mzdy negativní dopad také na zaměstnance. 

Pokud někdo zaměstnává několik pracovníků za minimální mzdu, více než 11% nárůst pro něj 

může být neúnosný a může vést k propuštění jednoho či několika z nich. Navíc růstem 

minimální mzdy se snižují mzdové rozdíly mezi odbornými a nekvalifikovanými pracovníky, což 

mohou někteří zaměstnanci vnímat jako nespravedlnost. To může vést k poklesu jejich 

produktivity. [4] [5] [6] 
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Ekonomika a finance 

Češi ekonomice důvěřují víc než loni, ne však tolik jako Američané 

Český statistický úřad provádí konjunkturální průzkum, ve kterém zjišťuje souhrnný indikátor 

důvěry ekonomických subjektů v celou ekonomiku, který hodnotí jejich očekávaní do 

budoucna. Tento indikátor je složen ze dvou ukazatelů a to indikátoru důvěry podnikatelů a 

indikátor důvěry spotřebitelů. U obou skupin je jejich důvěra v ekonomiku a očekávaní do 

budoucna velmi důležitým faktorem, protože se od nich odvíjí míra investic, spoření, spotřeby 

a veškerého dalšího ekonomického chování. To má dále vliv na vývoj celého hospodářství. 

Z posledních výsledků průzkumu vyplývá, že se celková důvěra v domácí ekonomiku v prosinci 

meziměsíčně mírně snížila. Souhrnný indikátor (nebo také indikátor ekonomického 

sentimentu), vyjádřený v bazickém indexu, oproti listopadu nepatrně poklesl o 0,2 bodu na 

hodnotu 99,1. 

Důvodem je pokles indikátoru důvěry podnikatelů, který se meziměsíčně snížil o 0,4 bodu na 

hodnotu 97,1. Klesla především důvěra v odvětví stavebnictví a to meziměsíčně o 4,1 bodu. Pro 

příští tři měsíce se očekává pokles tempa stavební činnosti a také zaměstnanosti. V meziročním 

srovnání je důvěra podnikatelů ve stavebnictví také nižší. V odvětví průmyslu a obchodu se 

důvěra podnikatelů snížila meziměsíčně méně, a to o 0,3 bodu a o 1,1 bodu. V obou oborech 

je navíc důvěra meziročně vyšší. Indikátor důvěry spotřebitelů naproti tomu v prosinci 

meziměsíčně rostl o 0,8 bodu na hodnotu 108,7. Pro příštích dvanáct měsíců tak meziměsíčně 

klesly obavy spotřebitelů ze zhoršení celkové ekonomické situace. Snížil se také úmysl 

spotřebitelů spořit a lze tak očekávat růst spotřeby, což by mohlo dále podpořit ekonomiku. 

Co je ale nejdůležitější, ve srovnání s loňským rokem je souhrnný indikátor důvěry vyšší. 

V USA, jedné z největších ekonomik světa, se spotřebitelská důvěra v prosinci vyšplhala 

dokonce na nejvyšší úroveň za více než 15 let. Index spotřebitelské důvěry v prosinci vzrostl na 

113,7 bodu oproti listopadovým 109,4 bodu. Vyšší úrovně dosáhl naposledy v srpnu roku 2001, 

kdy dosáhl 114 bodů. Nové údaje tak potvrzují optimismus Američanů po listopadových 

prezidentských volbách, ve kterých zvítězil podceňovaný republikánský kandidát Donald Trump 

slibující světlejší zítřky. Zda svým slibům dostojí, teprve uvidíme. Americké ekonomice se 

v současnosti velmi daří. Růst ve třetím čtvrtletí dosáhl 3,5 %, nejprudší tempo za dva roky. 

Tamní míra nezaměstnanosti je na devítiletém minimu 4,6 %. Pozitivní ekonomická očekávání 

spotřebitelů mohou vést k vyšší spotřebě, která zajišťuje zhruba dvě třetiny ekonomické 

aktivity v USA. Jen svými sliby tak Trump podpořil růst tamní ekonomiky. [7] [8] [9] 
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Domácnosti i podniky se více zadlužují 

Na konci listopadu 2016 působilo na českém trhu celkově 44 komerčních bank a poboček 

zahraničních komerčních bank. Jejich celková bilanční suma byla 6 191 miliardy korun. 

Dominantní položkou aktivní strany bilance jsou úvěry poskytnuté rezidentům. Jejich objem 

dosáhl 4 152 miliardy korun. Objem vkladů rezidentů, jež tvoří nejvýznamnější položku pasiv 

bankovního sektoru, činil 3 814 miliard korun. Domácnosti ke konci listopadu dlužily bankám 

zhruba 1 420 miliard korun, což je o 11 miliard korun meziměsíčně více. Meziročně se 

domácnosti více zadlužily o dalších 99 miliard. Nefinanční podniky dlužily na konci listopadu 

bankám přibližně 1 233 miliardy korun, meziměsíčně o 8 miliard korun více. Meziročně vzrostl 

jejich dluh o 106 miliard korun. Na růstu zadluženosti se projevil především rekordní rok 

hypoték. 

Na bydlení šlo z bank nejvíc úvěrů v historii a poprvé spadly sazby u hypoték s fixací na 5 až 10 

let pod dvě procenta. Na rekordně nízkou úroveň klesly i celkově průměrně úrokové sazby na 

spotřebu, bydlení a ostatní. Sazby poskytované klientům odráží nejen prostředí sazeb 

centrálních bank na technické nule a extrémně nízkých sazeb na mezibankovním trhu, ale také 

silný konkurenční boj mezi bankami. Rostly také vklady domácností. Na jednodenních vkladech 

měly domácnosti u bank uloženo zhruba 1 720 miliard korun, meziročně se tak objem vkladů 

zvýšil o 29 miliard. Meziročně byl vyšší o 220 miliard korun a to i přes to, že tyto vklady poskytují 

rekordně nízký úrok. Naproti tomu na účtech s výpovědní lhůtou, které poskytují o téměř 1 % 

vyšší výnos, měly domácnosti koncem listopadu uloženo necelých 236 miliard korun, tedy 

přibližně o 654 milionů meziměsíčně méně. Proti loňskému říjnu tyto vklady klesly zhruba o 35 

miliard korun. 

Růst zadluženosti a finanční prostředků na krátkodobých vkladech je známkou pozitivního 

ekonomického očekávání domácností. Domácnosti ekonomice důvěřují a nebojí se, že přijdou 

o práci. Podobně je tomu i u podniků. Jejich pozitivní očekávání se projevuje v rostoucím 

zadlužení na investice do rozšiřování výroby apod. Také domácnosti v USA, největší spotřební 

ekonomice, zvyšují své dluhy. Američané dluží na kreditních kartách nejvíce od roku 2008, tedy 

od světové finanční krize. Na konci třetího čtvrtletí letošního roku, dluh přesáhl 920 miliard 

dolarů (přibližně 24 bilionů korun). Na druhou stranu má růst zadlužení i negativa. Jednou 

z možností je, že lidé nevydělávají dost na to, aby si dokázali udržet svou životní úroveň. A to i 

přes to, že se ekonomice daří a rekordně nízká nezaměstnanost společně s nedostatkem 

pracovníků vytváří tlak na růst mezd.  
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Nabízí se tak otázka, zda rostoucí zadluženost domácností a podniků může představovat 

problém. Například po vypuknutí finanční krize své závazky na kreditních kartách nezvládalo 

splácet víc než 10 % Američanů, což se negativně projevilo v dalších problémech bank a 

prohloubilo krizi. Oproti době před krizí je ale míra nesplácených dluhů na kreditních kartách 

výrazně nižší. Podíl nesplácených úvěrů z kreditních karet v USA je méně než 3 %. Klesá také 

podíl úvěrů se selháním na celkových úvěrech domácností v ČR. Po krizovém roce 2008 se tento 

podíl dostal i nad 5 %, nyní však klesá zpět k úrovni 3 %. Do budoucna lze očekávat růst sazeb 

vzhledem k pozitivnímu vývoji ekonomiky a růstu inflace. Vzhledem k dalšímu poklesu 

nezaměstnanosti je pravděpodobný růst mezd a tím i růst spotřeby, což by mělo nadále 

podpořit inflaci a ekonomiku. [10] [11] [12] 

Graf: Vývoj úrokových sazeb úvěrů a vkladů na českém trhu a podíl úvěrů se selháním 

 
Zdroj dat: ČNB 
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Byznys 

Agrofert má letos nejhorší výsledek od roku 2012 

Největší zemědělská skupina v Česku Agrofert ministra financí Andreje Babiše letos hlásí 

nejhorší výsledky za poslední čtyři roky. Ve svém podnikovém časopise Agrofert magazín, 

skupina zveřejnila bilanční zprávu, podle které činí za letošní rok nekonsolidované tržby 

214 miliard korun. To je meziroční pokles o 11 %, přičemž horší tržby vykázala skupina 

naposledy v roce 2012. Je tak pravděpodobné, že skupina poklesne i čistý zisk. To potvrdil i 

výkonný ředitel Agrofertu Josef Mráz. Přesné číslo však zatím odmítl uvést a vše tak bude jasné 

až po zveřejnění auditovaných výsledků celé skupiny pravděpodobně na jaře roku 2017. Za 

poklesem tržeb stojí především horší prodeje hnojiv. Pokles tržeb v chemickém sektoru 

Agrofertu představuje pro skupinu poměrně problém, protože toto odvětví se tradičně podílí 

největší měrou na příjmech celé skupiny. 

V roce 2016 se na zisku podílela chemie 58 procenty. Vyšší podíl na zisku si meziročně připsala 

výroba potravin v Agrofertu, a to 15 %. Přesto však pokračuje Agrofert největší měrou 

s investicemi do chemického průmyslu. Celkově letos koncern proinvestoval 18 miliard, z čehož 

více než polovina směřovala do oblasti chemie. Největší část investic padla na probíhající 

modernizace a dostavbu výrobny čpavku ve slovenském Duslu Šala. Tento projekt má stát 8 

miliard korun, což je nejdražší investice v historii Agrofertu. Babiš také nakupoval novou půdu. 

Konkrétně za 360 milionů korun nakoupil 115 tisící hektarů v Česku a 20 tisíc na Slovensku. 

Mnohem palčivějším problémem je však pro ministra Babiše zákon o střetu zájmů přezdívaný 

Lex Babiš. Pokud poslanecká sněmovna přehlasuje veto prezidenta, bude Babiš muset zřejmě 

v nejbližší době řešit, jak se celého holdingu majetkově zbavit. [13] [14] [15] 

Alze hrozí milionová pokuta 

Největšímu českému internetovému obchodu Alza.cz hrozí pokuta až pět milionů korun, za 

porušení zákazu prodeje o státních svátcích. Vánoční svátky byly po 28. říjnu již druhým 

termínem, na který se vztahoval zákaz prodeje v obchodech s plochou větší než 200 m2. Česká 

obchodní inspekce (ČOI) provedla během Vánoc 349 kontrol obchodů v souvislosti s tímto 

novým zákonem a zjistila jediné porušení zákona. Podle mluvčího ČOI Jiřího Fröhlicha došlo 

k porušení u plzeňské pobočky obchodníka Alza.cz, se kterým tak zahájila již druhé správní 

řízení. První spor obě strany vedou už právě kvůli 28. říjnu., během kterého obchod Alza.cz ve 

své největší prodejně v pražských Holešovicích nejen vydával objednané zboží, ale umožnil si 

ho také uvnitř přímo objednat prostřednictvím prodejních terminálů.  
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Ohledně porušení během státního stávku 28. října obchodní inspekce zahájila celkem 12 

správních řízení, z nichž jedno s Alza.cz. Celkově však zatím uložila jen jednu pravomocnou 

pokutu, a to 10 000 korun podnikateli provozujícímu bazar v Rokycanech. Ten doplatil na 

nevědomost, protože nový zákaz se v případě bazarů, zastaváren, výkupen či sběren a dalších 

prodejen použitého zboží týká všech prodejen bez ohledu na jejich velikost. Během Vánoc byli 

již podnikatelé a obchody obezřetnější a ČOI tak zahájila jen jediné správní řízení s Alzou. Té 

nyní za opakované porušení hrozí pokuta až 5 milionů korun. Zástupci Alzy se proti zákonu 

ohradili a tvrdí, že je protiústavní. Zákon se sice snaží hájit práva zaměstnanců, na druhou stranu 

však narušuje svobodné tržní prostředí a omezuje podnikatele a obchody. Koneckonců existuje 

určitě i část zaměstnanců, kteří by si během státních svátků rádi přivydělali, protože někteří 

zaměstnavatelé během této doby platí více. [16] [17] [18] 

V Číně vzniká největší továrna na LCD obrazovky na světě 

Tchajwanská společnost Hon Hai Precision Industries, známá také pod názvem Foxconn 

Technology Group, jejíž dceřiná společnost Foxconn CZ má v ČR ze společností zaměřených na 

výrobu elektroniky největší tržby (za rok 2015 zhruba 127 miliard korun), společně s japonskou 

elektronickou společností Sharp, má v plánu vybudovat v Číně největší světovou továrnu na 

výrobu obrazovek z tekutých krystalů (LCD). Společný projekt je pod záštitou společnosti Sakai 

Display Products Corp., ve které má Sharp i Foxconn podíl, a měl by stát v jihočínském městě 

Kuang-čou. Celkově by měla nová továrna stát 61 miliard jüanů (přibližně 225 miliard korun). 

Nová továrna má nést označení Gen-10.5 a má být zaměřená především na velká LCD. Výroba 

by měla začít v roce 2019. Foxxcon má podíl ve třech velkých výrobcích LCD - Sharp, Innolux a 

Sakai Display. Celkově mají tyto společnosti 20% podíl na celosvětovém trhu s LCD. Díky tomu 

je Foxconn třetím největším výrobcem LCD na světě. Největší je Samsung, druhý největší LG. 

Mimo to je Foxconn největším smluvním výrobcem elektroniky na světě. V České republice 

působí od roku 2000 a má zde základnu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Foxconn je také 

jedním z hlavních dodavatelů elektroniky pro společnost Apple. [19] [20] 

BMW musí v Číně svolat stovky tisíc vozů 

Německá automobilka BMW, známá především díky svým kvalitním luxusním a sportovním 

vozům, má problém. V Číně její automobily používaly problémové airbagy japonské 

společnosti Takata, kterým se při aktivaci mohou poškodit nafukovače. Ty následně mohou 

explodovat a vymrštit kovové úlomky vysokou rychlostí, což může vyústit až ve smrtelné 

zranění. V současnosti jsou tyto airbagy spojovány minimálně s šestnácti případy úmrtí a s více 

než stovkou zranění při automobilových nehodách po celém světě. Různé automobilky po 

celém světě svolaly již desítky milionů vozů, které jsou vybaveny právě airbagy Takata. 
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BMW musí nyní svolat 193 611 vozů vyrobených mezi roky 2005 až 2011 a vadné části airbagu 

vyměnit. Automobilka slíbila svým čínským zákazníkům výměnu zdarma a vzhledem k tomu, že 

se problém týká jak airbagu řidiče, tak spolujezdce, můžou se opravy vzhledem k nákladnosti 

tohoto komponentu značně prodražit. Jeden airbag může stát i několik tisíc korun, celkový 

náklad tak společně s prací může přesáhnout půl miliardy korun. Jde o další problém této 

automobilky, která musela naposledy v říjnu svolat v USA 154 000 vozů kvůli problémům 

s palivovým čerpadlem, které mohly vést až k nehodě. [21] [22] [23] 

Pražský Hilton koupila singapurská společnost 

Ikonický pražský hotel Hilton Prague Old Town až do současnosti vlastnila americká investiční 

společnost Blackstone. Tu v roce 1985 založili Peter G. Peterson a Stephen A. Schwarzman, kteří 

začínali s bilanční sumou 400 tisíc dolarů. V současnosti společnost spravuje majetek ve výši 

361 miliard dolarů (více než 9 bilionů korun) a patří tak l největším světovým investorům. 

Přibližně 102 miliardy dolarů má Blackstone zainvestováno v nemovitostech po celém světě. 

Nyní se však spoluzakladatel Schwarzman, který podle svých slov prochází každou transakci, 

rozhodl tento pětihvězdičkový hotel naproti Masarykovu nádraží prodat. 

Kupujícím je investiční společnost M&L Hospitality Trust, která sídlí v Singapuru a zaměřuje se 

na investice do realit. Jde o mnohem menší společnost, která v současnosti spravuje portfolio 

o velikosti zhruba 2 miliard dolarů (50 miliard korun). Transakce se týká také přilehlé komerční 

nemovitosti Gestin Centrum, která ve svých 6 900 čtverečních metrech nabízí svým klientům 

kancelářské a obchodní prostory vysokého mezinárodního standardu. V Praze je ještě pod 

značkou Hilton provozován hotel Hilton Prague na Florenci, který je s téměř 800 pokoji 

největším hotelem v Česku. Toho se však současná transakce netýká. Od roku 2014 se jej ale 

majitel Avid Asset Management snaží také prodat. Obě transakce má na starosti společnost JLL 

Hotels & Hospitality Group. [24] [25] [26] 
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Burzovní data 

Pražská akciová burza 

Akcie Cena YTD 1 týden 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 

CETV 66,60 - -5,53% -2,42% 20,43% 24,49% -0,60% 

ČEZ 430,00 - 2,14% 3,79% 0,33% 3,76% -3,22% 

ERSTE 758,20 - -1,79% 7,23% 7,59% 39,76% -2,29% 

FORTUNA 85,80 - 0,59% -0,35% -2,28% -2,50% 6,58% 

KB 885,00 - 2,08% 4,85% 6,33% -2,75% -10,61% 

Moneta MB 82,80 - -0,30% -0,60% 8,09% 15,32% - 

PEGAS 769,00 - -0,93% 2,04% -2,10% -3,71% 5,20% 

PHILIP MORRIS 13 096,00 - 0,78% 3,72% 5,61% 6,00% 9,14% 

STOCK 56,45 - 0,25% 3,01% 3,12% 10,25% 11,01% 

TMR 680,00 - 0,00% 3,03% -4,23% 6,25% 7,94% 

O2 259,80 - 1,96% 10,88% 11,17% 19,72% 3,51% 

UNIPETROL 183,80 - 1,72% -0,35% 1,32% 5,09% 14,88% 

VIG 575,40 - 0,42% 9,20% 20,38% 23,88% -16,45% 

 

Výnosy českých státních dluhopisů 

Emise 
Výnos do 
splatnosti 

ČR 2 roky -0,8154% 

ČR 3 roky -0,6134% 

ČR 5 let -0,2241% 

ČR 7 let 0,1925% 

ČR 10 let 0,4121% 

ČR 15 let 0,7721% 
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Výnosy vybraných českých korporátních dluhopisů 

Emise Kupon % Výnos do splatnosti % 

J&T Banka AS 10 8,63 

J&T Banka AS 9 7,49 

Czech Property Investments AS 4,75 4,83 

Unicapital Energy A.S. 5,1 4,56 

Unicapital Energy A.S. 5,1 4,43 

Bigboard Praha AS 7 4,25 

Czech Property Investments AS 5,1 3,60 

Škoda Transportation AS 3 2,46 

Severomoravské Vodovody a Kanalizace Ostrava AS 2,625 2,43 

Trianon Building Prague sro 2,964 2,24 

Česka Zbrojovka AS 2,06 1,93 

EPH Financing CZ AS 4,2 1,56 

CPI BYTY AS 2,5 0,79 

CPI BYTY AS 3,5 0,74 

Česká Pojišťovna AS 1,83 0,68 

Česká spořitelna AS 6,15 0,39 

České Dráhy AS 2,06 0,21 

Raiffeisenbank AS  5,1 0,12 

Raiffeisenbank AS  5,5 0,11 

eBanka AS 6 0,10 

UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 6 -0,01 
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Světové akciové indexy 

Název Popis  Hodnota YTD Týden 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 

PX 13 firem Praha 920,16 - 0,44% 6,72% 12,82% -3,34% 

S&P 500 500 největších USA 2 238,83 - -0,98% 3,25% 6,67% 7,57% 

DJIA Tradičních 30 USA 19 862,60 - -0,78% 7,94% 10,22% 11,54% 

NASDAQ 2582 technologických firem 5 383,12 - -1,18% 1,34% 11,16% 8,12% 

DAX Tradičních 30 Frankfurt 11 440,62 - 0,22% 9,23% 18,60% 6,14% 

EUROSTOXX50 50 tradičních firem z 12 zemí EU 3 279,82 - 0,64% 9,60% 14,86% -0,54% 

FTSE 100 100 největších Velká Británie 7 142,83 - 1,44% 3,53% 9,82% 11,23% 

HANG SENG 50 firem Hong Kong 22 000,56 - 0,87% -5,57% 5,80% -2,84% 

NIKKEI 225 firem Tokyo 19 114,37 - -1,61% 16,20% 22,72% 2,03% 

 

Název Popis Hodnota P/E P/BV P/S 

PX 13 firem Praha 920,16 11,67 1,18 1,20 

S&P 500 500 největších USA 2 238,83 20,47 2,83 1,94 

DJIA Tradičních 30 USA 19 862,60 19,89 3,32 1,95 

NASDAQ 2582 technologických firem 5 383,12 22,99 3,77 2,47 

DAX Tradičních 30 Frankfurt 11 440,62 14,99 1,72 0,82 

EUROSTOXX50 50 tradičních firem z 12 zemí EU 3 279,82 16,77 1,54 1,01 

FTSE 100 100 největších Velká Británie 7 142,83 25,14 1,74 1,12 

HANG SENG 50 firem Hong Kong 22 000,56 11,86 1,18 1,76 

NIKKEI 225 firem Tokyo 19 114,37 20,20 1,85 1,01 
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