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TAK TROCHU JINÉ LÉTO
SLOVO ÚVODEM

Tak si asi budeme pamatovat to letošní. Samozřejmě to nebude tím, že prší podstatně víc, než jsme byli zvyklí
v minulých letech, i když jsme se podle meteorologů měli připravit na největší sucha za posledních 500 let. No co,
i rosnička se někdy prostě utne. V tomto případě jí to ale asi rádi odpustíme. Stejně tak můžeme být rádi, že se
zatím nenaplnily ty nejčernější scénáře vývoje koronakrize u nás a že jsme nemuseli čekat 2 roky na otevření
hranic.
Na druhou stranu má současný stav k normálu velmi daleko. Do zemí mimo EU je cestování téměř nemožné a při
cestách po evropském kontinentu se musí cestovatelé jednoznačně řídit semaforem. Ten udává rizikovost
jednotlivých zemí a bohužel občas mění barvy rychleji než stroboskop na znovuotevřených diskotékách.
Mimochodem věděli jste, že se první automatický semafor objevil v Praze před 90 lety, a to uprostřed
Václavského náměstí? Řidiči proti němu zprvu protestovali, nicméně dnes jsme si na střídání třech barev tak zvykli, že si jízdu městem
bez nich nedovedeme představit. Možná si budeme muset zvyknout i na cestovatelský semafor v následujících letech. A taky na
znovu-nasazování roušek v některých místech, měření dvoumetrových odstupů, omezování velkých i těch malých společenských akcí,
pompézního vypravování vlaků k moři… zkrátka letošní léto bude jiné.
Přesto Vám přeji, abyste si ho nenechali nikým a ničím zkazit, ať už ho budete trávit kdekoliv.

PŮLKA TENISOVÉ TÚRY AKCENTA GRAND SLAM 2020 JE ZA NÁMI
První tenisový turnaj se z důvodu bezpečnostního opatření
kvůli šíření koronaviru konal až na začátku června. Sezónu tak
odstartoval turnaj na tenisových kurtech v Soběslavi, kde se
utkalo 14 deblových párů. Do ﬁnále se probojovali hráči Jan
Holas a Aleš Dubský a Oldřich Pecha st. a Oldřich Pecha ml.,
kteří suverénně porazili své soupeře 6:2. Třetí místo obsadil pár
ve složení Milan Moc a Dušan Vilímek a cena útěchy potěšila
deblisty Marka Friedla s Karlem Nierostkem.
Na druhém kole tenisové túry v Praze se sešlo 12 deblových
týmů z řad našich klientů, kteří se užily slunný pátek, přestože
předpověď počasí nebyla původně vůbec příznivá. Velmi
dramatický pražský tenisový turnaj nakonec ovládla deblová
dvojice Ladislav Spilka a Jiří Čáp, která porazila Marka Friedla
a Aleše Dubského 7:6. Třetí místo obsadil pár ve složení Milan
Moc a Dušan Vilímek a cenu útěchy získali, po velmi
vyrovnaných výsledcích, deblisté Michal Turek se Štěpánem
Svatošem.
V čele tenisové túry je aktuálně Ladislav Spilka a Jiří Čáp se 70
body, v těsném závěsu a ztrátou 4 bodů jsou pak pár Dušan
Vilímek a Milan Moc.
Celá túra se na konci července přesouvá na doposud
neprozkoumané kurty v Jihlavě, kde se odehraje 3. kolo.
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ČESKÉ EXPORTNÍ FÓRUM

AKCENTA GOLFOVÝ TURNAJ

29. července 2020 proběhne v Černínském paláci už 4. České
exportní fórum. I to letošní se samozřejmě bude zabývat
aktuálními tématy, proto nese název Strategie restartu českého
průmyslu a exportu. Na akci vystoupí mimo jiné Alena
Schillerová, vicepremiérka a ministryně ﬁnancí, Tomáš Petříček,
ministr zahraničních věcí nebo Jiří Rusnok, guvernér ČNB.
V panelové diskusi potom budou diskutovat Miroslav Novák
z AKCENTY s Marianem Jurečkou, místopředsedou Hospodářského výboru, Otto Daňkem, který je místopředsedou
Asociace exportérů a Arnoštem Uhlířem, CEO 5M.

10. září 2020 přivítá nádherné hřiště Loreta Pyšely další,
v pořadí již 5. golfový turnaj AKCENTA CUP. Máme radost, že se
letošní ročník uskuteční za podpory České golfové asociace
hendikepovaných (CZDGA), se kterou je nám ctí dlouhodobě
spolupracovat.
Jak je dobrým zvykem, celá akce není pouze pro hráče golfu,
ale v rámci golfové akademie je také pro ty, kteří chtějí tuto
krásnou, ale těžkou hru zkusit poprvé.

MANTA PLUS
PŘEDSTAVUJEME SPOLEČNOST
Společnost Manta PLUS, spol. s r.o. působí na českém trhu více
než 20 let a je jedním z největších dodavatelů klimatizací
TOSHIBA v České republice. Společnost vedou manželé
Šimkovi a právě Petra Šimka jsme krátce vyzpovídali.

Vaše společnost Manta PLUS je na trhu přes 20 let. Za tu
dobu asi prošla technologie klimatizací notný kus cesty?
To máte pravdu. Firma Manta byla založena už v roce 1993.
V roce 1997 zemřel můj otec a my jsme založili ﬁrmu Manta
PLUS, která je nástupcem a pokračuje v tradici servisu, prodeji
a montáži chladících zařízení. Už od prvopočátku
spolupracujeme se značkou Toshiba. Od roku 2008 jsme
omezili montáže zařízení a začali spíše fungovat jako
velkoobchod. A to s sebou přineslo výrazné zvýšení obchodů
a zahraničního platebního styku. Přes doporučení se nám
podařilo dostat k ﬁrmě AKCENTA.
A co se týče vývoje technologií?
Úplně na začátku, tedy v roce 1993, lidé klimatizace v zásadě
neznali. Prvními klienty byly banky, úřady a výpočetní
střediska. Později si lidé zvykli, že není velký přepych mít svoji
vlastní klimatizaci doma. Jednotky v té době uměly pouze
chladit. Dnes se bavíme o tom, že nejenom chladí, ale umí také
v zimě poměrně efektivně topit díky funkci tepelného čerpadla
a mají samozřejmě řadu vylepšení – inteligentních řešení, která
používání zpříjemňují, zjednodušují a hlavně zefektivňují.
Vždycky jsem si říkal, že prodejci klimatizací musí mít radost
z globálního oteplování, protože poptávka po klimatizacích
stoupající teplotou poroste. Platí tedy třeba, že s teplým
počasím se zvyšují prodeje?

a hlavně efektivně temperovat dům. A rozhodně nemám
radost z globálního oteplování – ostatně moderní jednotky
dokáží být velmi ekologické.
V současné době covidové se nelze nezeptat, zda se
koronavirová krize nějak podepsala na vašem byznysu?
V sektoru rodinných domů a bytů se tato situace promítla. Lidé
s investicemi v době nejistoty vyčkávali. Co se ale týče provozů,
kde klimatizace musí fungovat bez ohledu na koronavirus, tam
jsme pokles nezaznamenali.
Zmínil jste AKCENTU jako svého partnera pro zahraniční
platby a konverzní operace. Jak teď s odstupem času
hodnotíte přechod k této společnosti?
Byl to pro mě krok správný a v pravou chvíli. Zvýšili jsme
objemy, tak pro nás začaly být zajímavé i halířové rozdíly na
devizových obchodech, protože to znamená desetitisíce
úspory. A člověk neustále hledá cesty, kde najít úspory, což se
nám zde povedlo, a my je potom můžeme přenášet na naše
klienty, kterým jsme schopni nabídnout lepší cenu produktu.
A pokud byste měl ve spolupráci s AKCENTOU vypíchnout
něco, co by měla zlepšit?
Důležité jsou pro mě informace z trhu, proto bych jich možná
uvítal ještě víc, obzvláště v době, kdy se děje na trhu něco
nečekaného. Vzhledem k velkým pohybům na trhu také vážně
uvažuji o možnosti využít zajištění proti kurzovému riziku, a to
i jako ortodoxní nákupce eura. Předpokládám, že i tady mi
AKCENTA pomůže.

Faktory počasí se samozřejmě na prodejích podepisují. A není
to jenom o horkých létech, ale také o mírných zimách, kdy při
teplotách kolem nuly dokáží tepelná čerpadla příjemně,
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AKCENTA SE STALA PARTNEREM HRADECKÉHO CYKLO FESTIVALU
S potěšením můžeme oznámit, že jsme se v letošním roce stali
partnery Hradeckého cyklo festivalu, který se uskuteční 6. září
2020 na Masarykově náměstí v Hradci Králové. Hlavním bodem
festivalu je tradiční silniční závod Velká cena Hradce Králové, ve
které se představí nejlepší české cyklistické týmy. Tento závod
patří mezi nejstarší závody u nás a každoročně přiláká stovky
závodníků včetně české špičky. I AKCENTA se postaví na startovní
pásku! Ze svých řad nominovala 5 závodníků, kteří budou
reprezentovat ﬁrmu v nových týmových dresech. Do programu
je zařazen také závod na koloběžkách, handbajcích a exhibiční
závod na Bromptonech – tedy stylových „skládačkách“.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ
SOUHRN NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ, MIROSLAV NOVÁK, hlavní analytik AKCENTA
EU

USA

Česká republika

Další podpora pro ekonomiku eurozóny od Evropské centrální banky. Ta
v červnu dále uvolnila měnovou politiku, když rozhodla navýšit nákupy
cenných papírů v rámci programu
PEPP o 600 mld. eur na celkových
1,350 bil. eur.

Epidemiologická situace v USA se na
začátku července významně zhoršila
a zvýšila se pravděpodobnost hlubšího poklesu americké ekonomiky
v letošním roce. Americký Fed v červnové makroekonomické prognóze pro
letošek uvádí pokles HDP o 6,5 %.

Během léta uvidíme velký rozptyl mezi tzv.
měkkými indikátory a tvrdými daty. Indexy
podnikatelských nálad již dokázaly na grafu
vytvořit tvar písmene V a přiblížit se předkoronavirovým úrovním. Tvrdá reálná čísla
však za měkkými ukazateli zaostávají, když
realita mezi podniky není tak optimistická, jak
prezentují měkké ukazatele.

červen 2020

červen 2020

červenec 2020

léto 2020

léto 2020

rok 2020

Česká republika

EU

Svět

Česká národní banka dala na červnovém
zasedání jasně najevo, že pro nejbližší
měsíce upřednostňuje postup „wait and
see“. Jaký měnověpolitický nástroj by byl
použit pro případné další uvolnění
měnové politiky zatím není jasné.

Covid-19 bude i v nadcházejících měsících klíčovým faktorem toho, jak rychle
se bude ekonomická aktivita v eurozóně
oživovat. Aktuálně se ukazuje, že je stále
nutné počítat s restriktivními omezeními
v řadě evropských regionů.

Optimismus na ﬁnančních trzích dosáhl
v červnu lokálního maxima. Během
letních měsíců se zvyšuje pravděpodobnost, že se na trhy vrátí pesimističtější
nálada a vzroste volatilita.

VÝVOJ HLAVNÍCH MĚNOVÝCH PÁRŮ
FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE, MIROSLAV NOVÁK, hlavní analytik AKCENTA

EURCZK

USDCZK

EURUSD

26,50 – 27,30 CZK/EUR

23,00 – 24,80 CZK/USD

1,10 – 1,15 USD/EUR

Na tomto měnovém páru se v červnu i na
začátku července obchodovalo v bočním
trendu v rozmezí 26,50 – 26,90 CZK/EUR.
V tomto rozmezí by se měl kurz koruny
pohybovat i po větší část léta, k čemuž
pomůže i předvídatelná měnová politika
České národní banky.

Vůči americkému dolaru zůstává koruna
primárně ve vleku vývoje obchodování
na eurodolaru.

Z převažujícího optimismu na ﬁnančních
trzích a silně uvolněné měnové politiky
amerického Fedu v posledních dvou měsících proﬁtovalo euro. V posledních týdnech však nervozita na ﬁnančních trzích
začíná narůstat a pravděpodobnost dalších zisků eura se tak snižuje.

Termín uzávěrky: 14. 7. 2020
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