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TAK JSME SE DOČKALI

JAN VLČEK
PR a komunikace, ACZ

Česká národní banka ukončila intervenční režim. To, na co se všichni připravovali, na co se někteří těšili
a čeho se jiní obávali, se stalo skutečností. A koruna? Ta mírně posílila, ale navzdory některým
predikcím se do výrazného pohybu zatím nepustila. To samozřejmě neznamená, že si to ještě
nerozmyslí. Nebudu zastírat, že my jsme ukončení intervenčního režimu přivítali s radostí. Více než tři
roky trvající „nestandardní“ stav, kdy byla koruna vůči euru minimálně volatilní, byl pro náš byznys
obtížný. Na druhé straně jsme se více soustředili na akvizici zahraničních trhů, což se ve nále ukázalo
jako velmi dobrá cesta a z tohoto pohledu vlastně můžeme intervence hodnotit jako pozitivní impuls.
Ostatně výsledky za loňský rok jsou toho neklamným důkazem.

A ani letos nebudeme zahálet, to Vám mohu slíbit. Připravujeme pro Vás, naše klienty, například ekonomické semináře
a řadu sportovních akcí. Už teď mohu navíc prozradit, že velmi brzy Vám představíme i zcela nové internetové stránky.
Věřím, že se Vám budou líbit. Zkrátka, chceme Vám nabídnout víc, než jen skvělé kurzy a kvalitní servis v oblasti devizových
operací.

ROK 2016 BYL ÚSPĚŠNÝ
Čistý zisk společnosti za rok 2016 přesáhl 29 milionů
korun, což významně překročilo náš plán v situaci, kdy
jsme výrazněji investovali do příprav vstupu na další
evropské trhy, především na ten německý.
Milan Cerman, předseda představenstva AKCENTY CZ,
komentuje pozitivní čísla následovně: „Za dobrými
obchodními výsledky stojí především naše obchodní
úspěchy na okolních trzích, kdy jsme například v Polsku
vyrostli o 47 %, v Maďarsku o 76 % a v Rumunsku
dokonce o 250 % v objemu klientských transakcí.
Nicméně rostli jsme také na českém trhu, i přes jeho
zakonzervovanost danou intervencemi ČNB, a to
především díky zvýšenému zájmu klientů o termínové
obchody převážně v druhé polovině roku.“

EKONOMICKÝ SEMINÁŘ S ALEŠEM
MICHLEM
S blížícím se předpokládaným koncem intervence výrazně
stoupala poptávka nejenom po samotných zajišťovacích
instrumentech, ale především po informacích. Proto jsme
pro naše klienty pořádali sérii business snídaní
v jednotlivých krajích. Dne 7. března jsme potom
uspořádali odpolední ekonomický seminář, na kterém
vystoupil jako host také ekonom Aleš Michl. Hlavním
tématem byly intervence ČNB a živá diskuse na závěr
akce jasně ukázala, že i exportéři na Zlínsku velmi
intenzivně tuto problematiku řešili.
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MALÉ A STŘEDNĚ VELKÉ FIRMY SE OBÁVAJÍ UKONČENÍ INTERVENCÍ
Více než 55 % malých a středně velkých rem se obávalo ukončení intervencí ČNB s tím, že to bude mít negativní dopad
na jejich ekonomickou situaci. Přitom pouze 22 % aktivně využívalo zajištění proti kurzovému riziku. Tyto výsledky mimo
jiné přinesl průzkum, který AKCENTA CZ provedla v 1. kvartále letošního roku mezi 164 rmami ze segmentu SME
a jehož výsledky byly publikovány na začátku dubna.

PŘESTĚHOVALI JSME SE DO NOVÝCH
PROSTOR
Měsíc březen byl ve znamení stěhování AKCENTY CZ do
nově zrekonstruovaných prostor. Ty stávající již
neodpovídaly dynamickému rozvoji společnosti. Proto
jsme se před rokem rozhodli zakoupit nové prostory, ne
příliš vzdálené od těch původních, zrekonstruovat je
v moderním stylu a s citem pro feng-šuej. Nové pracovní
prostředí odpovídá moder ním trendům a celá
rekonstrukce byla provedena s citem pro ochranu
životního prostředí. Veškeré technologie jsou nyní
energeticky úsporné.
Z důvodu stěhování je s účinností od 24. 4. 2017 platná
nová fakturační adresa: AKCENTA CZ a.s., Salvátorská
931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1.

TÝM SEVERU OBHÁJIL TITUL
Velikonoční víkend letos patřil prestižnímu golfovému
turnaji Lady Abrahams Trophy 2017, tedy jeho již
12. ročníku. Na hřišti Golf Resort Kunětická Hora proti
sobě nastoupily nejlepší české amatérské hráčky golfu
rozdělené do družstev Severu a Jihu. I v letošním roce byla
AKCENTA CZ hrdým partnerem této akce, která je
ociálním zahájením české golfové sezóny. Z vítězství se
nakonec radoval již počtvrté tým Severu v čele
s kapitánkou Evou Koželuhovou.
Než byl zahájen samotný dámský turnaj, patřil pátek
14. dubna VIP turnaji našich klientů a obchodních
partnerů, kteří měli možnost zahrát si s našimi nejlepšími
hráčkami. Skvělou atmosféru nepokazilo ani nečekaně
studenější počasí.

Platná je také nová korespondenční adresa: AKCENTA
CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové.

V BRNIŠTI SE BĚŽELO JIŽ PO ČTVRTÉ
Na 440 závodníků se na konci dubna sjelo do Brniště na
Liberecku, aby na různě dlouhých tratích v krásné přírodě
poměřili své síly v rámci Brnišťského půlmaratonu.
AKCENTA CZ byla již tradičně hrdým partnerem této
sportovní akce.
Vítězem půlmaratonu se stal Jiří Čivrný (BK Semily) v čase
1:16:40 a v ženské kategorii obhájila Kateřina Kárníková
(Eleven Mercedes Mitas Team) v čase 1:29:16.

UKONČENÍ KURZOVÉHO ZÁVAZKU ČNB
Vývoj kurzu koruny byl po ukončení tzv. kurzového závazku až překvapivě klidný, což ostatně na květnovém zasedání
kvitovala i bankovní rada České národní banky. Koruna v dubnu vůči euru posílila jen o necelá 2 % k hladině
26,50 CZK/EUR a ve druhé polovině měsíce se dokonce vrátila k dříve intervenční hladině 27 CZK/EUR. Na první
pohled tedy ukončení kurzového závazku, tzv. exit, proběhlo úspěšně. Údaje o extrémním nárůstu devizových rezerv za
1. čtvrtletí letošního roku však velí k opatrnosti, protože značná část korun je držena za účelem spekulace na posílení
české měny. Současný klid na koruně je tak spíše klidem před bouří volatility než klidem trvalým.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ
Evropská unie
Evropské ekonomice se v 1.čtvrtletí
letošního roku dařilo, když podle
předběžného odhadu vzrostl hrubý
domácí produkt o 0,4 % mezičtvrtletně a o 1,9 % meziročně.

1Q 2017

duben 2017

Česká republika
Bankovní rada České národní banky na
mimořádném zasedání konaném 6. dubna
s okamžitou platností ukončila tzv.
kurzový závazek. Obchodování koruny
vůči euru se po téměř tři a půl letech
vrátilo pod hladinu 27 CZK/EUR.

Francie
Novým francouzským prezidentem
se stal proevropský centrista
Emmanuel Macron, který ve 2. kole
prezidentských voleb získal více
hlasů než protikandidátka Marine
Le Pen.

květen 2017

březen 2017

Česká republika
Ukončení kurzového závazku
Českou národní bankou se zatím
neodrazilo do výraznějších
pohybů české měny. Během
2. čtvrtletí však očekáváme, že
volatilita koruny vzroste.

Svět
25. května zasedá Organizace zemí
vyvážejících ropu (OPEC). Pokud se
země OPECu nedomluví s Ruskem na
prodloužení dohody o omezení těžby,
můžeme očekávat výrazný pokles cen
ropy pod 40 dolarů za barel.

duben 2017

2Q 2017

Velká Británie
Zatímco v červnu 2016 se ve Velké
Británii konalo referendum o setrvání
země v Evropské unii, tak o rok později,
konkrétně 8. června 2017, proběhnou
v zemi předčasné parlamentní volby. Jejich
výsledek může Velkou Británii opět
přiblížit tzv. tvrdému odchodu země z EU.

FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE
EURCZK 26,00 – 27,50

CZK
EUR

Stabilní kurz koruny vůči euru je minulostí. V dubnu sice pohyby koruny vůči euru byly jen omezené, avšak s ohledem na
silný příliv spekulativního kapitálu do korunových aktiv je jen otázkou času, kdy uvidíme na koruně výraznější volatilitu.

USDCZK 23,60 – 26,20

CZK
USD

Stabilitu koruny vůči euru je možné považovaz za dočasnou. Vyšší volatilita koruny se v nadcházejících týdnech promítne
i do pohybů české měny vůči americkému dolaru.

EURUSD 1,050 – 1,100

USD
EUR

Výsledek francouzských prezidentských voleb snížil politická rizika v eurozóně, na druhé straně Americká centrální banka
(Fed) v červnu pravděpodobně opět zvýší úrokové sazby. Výsledkem pravděpodobně bude pokračování postranního
trendu na eurodolaru.
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