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KDYŽ ŠILI ČEPIČÁŘI UŠATÉ ČEPICE
„Za časů ušatých čepic bývaly náramné zimy a obráceně, tehdy, když tak zběsile mrzlo, šili čepičáři
ušaté čepice.“ Nevím proč, ale tato věta se mi v dětství tak zalíbila, že mi utkvěla v paměti dodnes.
Pokračovalo to nějak takto: „Je tomu doslova sto let, svět byl ještě mladý…“ Krásná pohádka, říkal
jsem si, když se mi do uší zabodávaly jehličky třeskutého chladu, protože přeci kdo by nosil čepici,
navíc ještě ušatou, v roce 2018? Jenomže venku bylo hodně pod nulou a svět už mladý nebyl. Před
pár týdny skočil do nového roku, v pořadí již 2018. Zatímco se mi z uší stával polárkový dort,
přemýšlel jsem, jaké akce pro Vás, naše klienty, připravíme na jaře a během léta. Už teď mohu
JAN VLČEK
prozradit, že jich rozhodně nebude málo. Intenzivně pracujeme na tenisové túře, za několik týdnů
PR a komunikace, ACZ
vypukne golfové sezóna, ale samozřejmě Vám chceme také dát možnost získat informace, které pro
Vás mohou být užitečné při plánování Vašeho podnikání. Proto už za několik dní proběhne první seminář tří ekonomů,
kteří v rámci diskuse poskytnou své pohledy na současnou ekonomickou situaci a predikce dalšího vývoje. Je to nový
koncept, který poskytne účastníkům velký prostor ptát se a vstupovat do debaty. Věříme, že se Vám bude líbit
a především, že díky těmto akcím získáte tolik důležité informace.
Svět už sice není mladý a čepičáři nešijí ušaté čepice, ale přesto nám všem přeji, ať nám v roce 2018 už nemrznou uši
a Vám, našim klientům, ať jsou všechna rozhodnutí ta správná.

NOVÝ ÚČET V POLSKÉ MBANK
Pro naše klienty jsme otevřeli nový účet v polské bance
mBank, konkrétně v ruských rublech (RUB). Pokud
obchodujete v této měně, věříme, že Vás tato změna
potěší.

LIMIT NA HOTOVOSTNÍ VKLAD
Práce s hotovostí je po všech směrech nákladná
záležitost. Banky proto náklady se zpracováním hotovosti
promítají do zvyšujících se cen svých služeb. Od 1. 5. 2018
jsme proto nuceni snížit limit hotovostního vkladu na
naše účty, nad který mohou být účtovány poplatky za
takový vklad. Z původních 500 tisíc Kč dochází ke snížení
limitu na 100 tisíc Kč. K tomuto kroku jsme donuceni
zvyšujícími se náklady na hotovostní operace, které na
nás banky přenášejí. Beze změny samozřejmě zůstávají
veškeré bezhotovostní operace.

PŘÍPRAVA TENISOVÉ TÚRY 2018
V PLNÉM PROUDU
I na rok 2018 připravujeme tenisovou túru v několika
městech v České republice a také na Slovensku. Termíny
a konkrétní místa oznámíme už brzy. A těšit se můžete
i na další sportovní akce.

NEJVĚTŠÍ VÝZVA V ROCE 2018 PODLE MIRKA NOVÁKA:
NORMALIZACE MĚNOVÉ POLITIKY V EUROZÓNĚ
Evropská centrální banka v posledních třech letech
nakupovala v rámci programu kvantitativního uvolňování
státní dluhopisy jednotlivých zemí eurozóny a z velké části
tak suplovala poptávku po těchto cenných papírech
a snižovala jejich výnos. Evropské země tak měly možnost
využít období velmi nízkých úrokových sazeb k reformám
veřejných ﬁnancí, což se však vesměs nestalo. Evropská
centrální banka doposud nakoupila do své bilance státní
dluhopisy v úhrnu za 1,932 biliónu eur. Teprve po ukončení
programu kvantitativního uvolňování se však naplno ukáže,
možná již ve druhé polovině letošního roku, jak silná je
důvěra trhů v udržitelnost veřejných ﬁnancí v jednotlivých
zemích eurozóny.

INVESTIČNÍ FÓRUM A INVESTIČNÍ VEČERY
Jak se mohou vyvíjet kapitálové, měnové a realitní trhy v roce
2018 a co čeká nejen v příštím roce svět kryptoměn? Unikátní
výhled nabídlo 3. ledna 2018 Investiční fórum v pražském
hotelu Pyramida. Na konferenci v rámci moderovaných
diskuzních bloků a individuálních přednášek vystoupily
bezmála tři desítky investičních expertů a ekonomů z Česka
i zahraničí. Mezi nimi například Mark Mobius z Franklin
Templeton Investments, Pavel Kysilka z 6D Academy nebo
Aleš Michl z QUANTU a nechyběl ani hlavní analytik AKCENTY
Miroslav Novák. Největší investiční konferenci v Česku si navíc
nenechalo ujít přes 300 účastníků. V následujícím týdnu se
Investiční fóra přesunula i do čtyř krajských měst, konkrétně
do Brna, Ostravy, Českých Budějovic a Hradce Králové.

3 EKONOMOVÉ – 3 NÁZORY
Tak by se také daly nazvat ekonomické semináře, které pro naše klienty připravujeme. Konkrétně 13. března v Plzni
a 10. dubna v Praze se sejdou tři přední čeští ekonomové: Miroslav Novák, Aleš Michl a Roman Chlupatý, aby diskutovali
o aktuálních otázkách nejenom české, ale také světové ekonomiky. Dostatečný prostor bude samozřejmě vyčleněn na
Vaše dotazy, kterých vždy bývá hodně. Ostatně kdo by se nechtěl dozvědět, s jakými scénáři ekonomičtí odborníci
počítají? Jak na to budou reagovat klíčové měnové páry? Přijďte se to dozvědět i vy. Oba semináře pořádáme ve
spolupráci s investičním fondem Quant.

Ekonomický seminář
13. března 2018 Congress Center Parkhotel Plzeň
VÍCE INFORMACÍ

Miroslav NOVÁK
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Aleš MICHL

AUTOŠTÝL – UŽ VÍME, JAK JEZDÍ VOLVO XC 40
Evropským Autem roku 2018 se stalo to, na které by si
vsadil asi málokdo – luxusní kompaktní SUV Volvo XC40.
O autech v našem newsletteru nepíšeme často, ale my
jsme mohli být při tom, když ho náš slovenský partner
a významný klient Autoštýl, který patří k největším
prodejcům automobilů v Trenčíně, ve velkém stylu
2. března představil. Večerem provázel populární komik
a moderátor Lukáš Latinák. Slavnostní představení
přitom proběhlo jen pár dní před vyhlášením prestižního
evropského ocenění.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKA JÍ
Svět
Akciové trhy v Evropě i v USA v první polovině
února prudce oslabily a doposud se nevrátily na hodnoty z konce ledna. Zatím nelze
s jistotou říci, zda se jedná o začátek medvědího trendu na akciových trzích, avšak
zvýšila se pravděpodobnost, že ve srovnání
s minulými lety si akcie letos příliš nepolepší.

únor 2018

únor 2018

USA
Březnové zasedání Americké centrální banky povede poprvé v roli
guvernéra J. Powell, který vystřídal
v této pozici J. Yellen. Kromě toho
Fed velmi pravděpodobně zvýší
úrokové sazby a představí výhled
na trajektorii sazeb pro letošní rok.

březen 2018

2Q 2018

Evropská unie
Evropská ekonomika v roce
2017 vzrostla o silných 2,4 % a
je velmi pravděpodobné, že
silný růst evropské ekonomiky
bude pokračovat i letos.

rok 2018

rok 2018

$

Česká republika
Česká národní banka na únorovém
zasedání zvýšila hlavní úrokovou
sazbu o 0,25 procentního bodu na
hodnotu 0,75 %. S dalším zvýšením
úrokových sazeb však centrální
bankéři nejspíše posečkají až na
závěr letošního roku.

Itálie
Itálii, třetí největší ekonomiku
eurozóny, čeká v nadcházejících
měsících obtížné vyjednávání o
nové vládě a uspořádání vztahů
mezi Itálií a Evropskou komisí.

Svět
Rizikem pro vývoj globální ekonomiky
se stává obchodní protekcionismus,
tedy něco, čemu se globální ekonomika
vyhnula v období po ﬁnanční krizi z roku
2008. Paradoxem je, že epicentrem jsou
USA, tedy země, která byla v minulých
dekádách patronem volného obchodu.

FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE
EURCZK směrem k 25,00

CZK
EUR

Koruna si v posledních týdnech vzala oddechový čas a obchodování se přesunulo k hladině 25,40 CZK/EUR. Silný růst
domácí ekonomiky v kombinaci s možným dřívějším zvýšením úrokových sazeb však bude korunu tlačit k silnějším
hodnotám.

USDCZK posílení pod 21,00

CZK
USD

Koruna bude i nadále těžit z vývoje na hlavním měnovém páru EURUSD a nejeví se příliš pravděpodobně, že by odevzdala
výraznější část zisků z konce loňského a začátku letošního roku.

EURUSD postranní trend 1,21 – 1,61 USD
EUR
Na hlavním měnovém páru se v posledních týdnech obchodovalo v postranním trendu a je poměrně slušná šance, že
podobný charakter bude mít obchodování i během března a dubna.

uzávěrka: 8. 3. 2018

