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TAK JAKÝ BUDE ROK 2017?

JAN VLČEK
PR a komunikace, ACZ

Bude lepší než ten loňský? Bude aspoň stejný? Nebo snad bude horší? Samozřejmě záleží na úhlu pohledu. Jedno vím
ale téměř jistě: Rozhodně nebude nudný. Zdá se totiž, že nekonečný příběh intervencí dojde již brzy svému rozuzlení,
do čela USA nastoupil muž, kterého by ještě před rokem nikdo netipoval na vítěze, v řadě klíčových zemí EU
proběhnou parlamentní volby. Ty ostatně čekají i nás. Pracovní trh se velmi pravděpodobně bude dál potýkat
s nedostatkem volných pracovníků v některých odvětvích, což bude dál vytvářet tlak na mzdy. A k tomu se cena ropy
vydá pravděpodobně směrem vzhůru. Tady se chce v nadsázce říci: Díky Bohu, protože aspoň něco potlačí vzhůru
inaci, která se tak nějak stala svatým grálem ekonomiky.

Na první pohled to tedy opravdu vypadá na rok plný výzev, ale já pevně věřím, že to bude rok, který pro Vás bude lepší, než ten loňský.
Velmi rádi Vám k tomu pomůžeme.

BUSINESS SNÍDANĚ S KLIENTY

JARNÍ, EXPORTNĚ ZAMĚŘENÉ AKCE

Dotazů na ukončení intervenčního režimu přibývá geometrickou řadou. Je vidět, že to na devizovém trhu začíná „vřít“
a spolu s tím stoupá i určitá nervozita. Chceme, aby naši klienti
měli co nejaktuálnější informace a mohli se správně v této
obtížné situaci rozhodovat. Proto pořádáme řadu business
snídaní v různých koutech naší republiky, na kterých téma exitu
diskutujeme a probíráme i konkrétní možnosti, jak případné
kurzové ztráty eliminovat. Celkem máme v plánu do konce
března více než 10 zastávek.

Na konci března proběhne již 18. Exportní fórum pořádané
Asociací exportérů. V Mladých Bukách se tentokrát bude
primárně diskutovat dva dny o exitu. A to nejenom o exitu
z intervenčního režimu, ale také například o vystoupení Velké
Británie z EU, či zrušení některých dohod USA. Již tradičně na
akci vystoupí hlavní analytik AKCENTY CZ Miroslav Novák.

LOGO S 20

Začátek května bude zase ve znamení Setkání lídrů českého
exportu v Praze na Pražském hradě. Opět se sem sjede několik
stovek předních českých vývozců a AKCENTA CZ je hrdým
partnerem této akce.

Už na konci loňského roku jsme prozradili, že
letos slavíme 20 let našeho působení na trhu.
Toto výročí si chceme připomínat po celý rok a
to i novým logem, které 20 obsahuje. Setkávat
se tak s ním budete na řadě našich dokumentů
po celý rok 2017. Věříme, že se Vám líbí.

PRESTIŽNÍ GOLFOVÝ TURNAJ
OPĚT V BARVÁCH AKCENTY CZ
I letos je v českém golfovém kalendáři jako první turnaj uveden
Lady Abrahams Trophy. Tedy turnaj nejlepších českých
golstek, které proti sobě nastupují ve dvou týmech Sever a Jih.
Poslední dva turnaje vyhrál tým Sever vedený kapitánkou
Klárou Spilkovou. Uvidíme, zda v předvelikonočním víkendu na
hřišti v Dříteči opět zvítězí nebo sérii přeruší tým Jihu.
Každopádně AKCENTA CZ bude u toho.

JSME PARTNEREM ČESKÉ GOLFOVÉ
ASOCIACE HENDIKEPOVANÝCH
Celoroční partnerství se týká jak CZDGA TOUR, tak také
dalších činností asociace, která sdružuje více než 180 hráčů
s různými druhy postižení.
„Jsme velmi rádi, že se AKCENTA CZ stala pro tento rok našim
partnerem. Sport hendikepovaných je stále mimo hlavní
pozornost sponzorů, přitom je to ale právě sport, který
pomáhá těmto lidem se poprat s nepřízní osudu a těžkostmi,
které jim jejich postižení přináší,“ zhodnotil Tomáš Prouza,
viceprezident České golfové asociace hendikepovaných,
a dodal: „Praktickým příkladem může být speciální projekt Golf
bez bariér, který jsme odstartovali v roce 2012. Jeho hlavní
myšlenkou je umožnit co největšímu počtu dětí, mládeže
a dospělých s tělesným (zdravotním) postižením přístup ke
sportovní aktivitě - golfu hendikepovaných a tím jim usnadnit
nejen sportovní, ale také sociální a společenské začlenění do
běžného života a dění v místě jejich bydliště.“

UKONČENÍ KURZOVÉHO ZÁVAZKU ČNB
Důvody k udržování koruny vůči euru nad hladinou 27 CZK/EUR zkraje letošního roku
denitivně pominuly, když byla odstraněna poslední překážka v podobě slabšího růstu
spotřebitelských cen. V lednu spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 2 % a vše
nasvědčuje tomu, že podobných hodnot bude velmi pravděpodobně dosahováno
i v průběhu celého letošního roku. Centrální bankéři sice i nadále jako
nejpravděpodobnější termín ukončení intervencí zmiňují polovinu roku, avšak právě
s ohledem na růst cen nelze vyloučit, že se k tomuto kroku odhodlají již během dubna.
My jako nejpravděpodobnější termín ukončení kurzového závazku vnímáme duben,
případně začátek května (4/5), kdy budou mít členové bankovní rady České národní
banky k dispozici novou makroekonomickou prognózu.

NOVINKA - FORWARDY V CNY
Naše služby neustále vylepšujeme a zkvalitňujeme. I proto jsme pro naše klienty otevřeli nový účet v ING Bank v čínské měně CNY.
Kromě pohodlnějšího platebního styku můžeme nově nabízet také zajištění v podobě forwardových obchodů právě přímo v této měně.

Klíčové události, které se staly a které nás čekají
Česká republika
Meziroční růst spotřebitelských cen
v lednu činil 2,2 % a přesáhl tak
dvouprocentní inační cíl České
národní banky. Do ČR se vrací inace
a důvody k prodlužování intervenčního režimu tak denitivně odeznívají.

leden 2017

Evropa
Evropské ekonomice se zkraje
roku daří, když předstihová data
v eurozóně během ledna a února
velmi pozitivně překvapila.

leden 2017

USA
D. Trump byl 21. ledna ociálně jmenován
americkým prezidentem a okamžitě
naznačil směr ekonomických plánů,
kterými chce ovlivňovat vývoj americké
ekonomiky. Detaily ekonomických
reforem však doposud nejsou známy.

1Q 2017

březen 2017

Evropská unie
Na přelomu února a března výrazně
vzrostla pra vděpodobnost, že
americká centrální banka (Fed) na
březnovém zasedání přistoupí
k dalšímu zvýšení úrokových sazeb.

Česká republika
Bankovní rada České národní banky může
již během dubna přikročit k ukončení
kurzového závazku a přestat tak bránit
hladinu 27 CZK/EUR. K ukončení
kurzového závazku může teoreticky dojít
v jakýkoliv čtvrtek během dubna.

duben 2017

2Q 2017

USA
Americký prezident D. Trump
v nejbližších týdnech zveřejní detaily
ekonomické reformy. Ta by se měla
týkat primárně snížení korporátních
daní. Neznámou je výše výdajů na
infrastrukturu a obranu.

FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE
EURCZK 27,00

CZK
EUR

Kurs 27,00 CZK/EUR a výrazné pohyby koruny v případě ukončení kurzového závazku během dubna. Obchodování koruny vůči
euru bude minimálně do konce března probíhat v těsné blízkosti intervenční hladiny 27 CZK/EUR. Pokud Česká národní banka
ukončí kurzový závazek již v dubnu, je následně nutné počítat s výraznými výkyvy koruny na obě strany s tím, že posílení koruny je
pravděpodobnější variantou.

USDCZK 25,00 – 26,00

CZK
USD

Koruna bude během března i nadále kopírovat vývoj na eurodolaru. Riziko pro vývoj na tomto měnovém páru představuje případné
ukončení kurzového závazku Českou národní bankou během dubna.

EURUSD 1,035 – 1,080

USD
EUR

Pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb na březnovém zasedání americké centrální banky (Fed) sice výrazně vzrostla, avšak euro
zatím tuto skutečnost dostatečně nereektovalo. Pokud Fed sazby skutečně zvýší, může euro zamířit do blízkosti letošních minim pod
hladinu 1,04 USD/EUR.

uzávěrka: 10. 3. 2017

