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#AKCENTA #Mikuláš

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA
V AKCENTĚ
Ani letos jsme nevynechali mikulášskou tradici a na začátku prosince dorazili do AKCENTY Mikuláš s andělem a čertem a donesli
hodným dětem našich zaměstnanců nadílku. Přestože situace
spojená s pandemií covidu nedovolila doprovodný program,
Mikuláš o básničky a písničky dětí
nepřišel a náležitě je k jejich radosti odměnil.
#editorial #JanVlček

ČERT SE SKRÝVÁ V DETAILU
Body mass index aneb Index
tělesné hmotnosti je zcela jistě jedna z nejsledovanějších
a notně diskutovaných hodnot
po vánočních svátcích. Pár řízků
navíc, hory bramborového salátu, o mísách vánočního cukroví
ani nemluvě, a hned nás v hlavě
napadají takové ošemetné nápady, že od Nového roku začneme
hubnout. A když tenhle nápad
nesmyje ani přílivová vlna bublinek při silvestrovských oslavách,
skutečně se do toho pustíme. Na
namrzlých chodnících se tak zač
nou objevovat kaskadérští běžci
či ještě odvážnější, sebevražedné touhy mající cyklisté. Všichni
s jedním cílem: Pokud možno

přes noc srazit hodnotu BMI
o trochu níž. A to se k našemu
„překvapení“ nepovede, na což
najdeme řadu výmluv, přestaneme se vážit… a je po problému,
stejně jako každý rok.
A proč vlastně o tom píšu? Před
Vánoci mi volala kolegyně. Spojení nebylo nic moc, ale vyrozuměl
jsem, že chce v Česku rozjet BMI.
„Jasně, asi chce sjednotit novoroční cvičenky toužící hubnout“,
říkal jsem si bez překvapení.
Ale čert se skrývá v detailu (a ve
špatném signálu): Kolegyně říkala BNI, tedy Business Network
International, což je mezinárodní
networkingová síť a s hubnutím

nemá nic společného. Jedno
písmenko změnilo mnohé. BNI,
které je velmi populární například v Maďarsku, kde je AKCENTA
členem, se tak dostává do Česka.
Networkingová setkání budou
zcela jistě příjemnější než novoroční předsevzetí hubnout.
A mimochodem jedno předsevzetí jsme si dali i my: graficky
osvěžit náš newsletter. Doufám,
že se Vám aktuální, v pořadí již
40. číslo bude líbit, byť na objemu trochu přibralo.
Ať máte rok 2022 plný splněných předsevzetí, pevného zdraví
a úspěchů.

#webinář #GrandSlamACZ

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
20. 1. 2022
WEBINÁŘ S M. NOVÁKEM

Zajímá Vás, jaké budou hlavní
ekonomické události v letošním
roce? A jak by se mohl pohybovat kurz koruny? Co stojí za
vysokou inflací a co na to ČNB?
Pokud ano, pak se přihlaste na
webinář Miroslava Nováka, který proběhne 20. ledna 2022 od
14:00 hodin. Přihlášky zde nebo
přes QR kód.

přihlásit se

ROK 2022
TENISOVÁ TÚRA ACZ

A je to tady! Začínáme pracovat
na přípravě dalšího ročníku tenisové túry deblů AKCENTA CZ
Grand Slam 2022. Abychom ji připravili co nejlépe, budeme rádi za
Vaši zpětnou vazbu a Váš případný zájem si zahrát. Pokud máte
zájem, vyplňte, prosím, náš krátký
dotazník (odkaz zde nebo přes
QR kód) a už začněte trénovat.

přihlásit se

#Raiffeisen #EUR #CNY

OTEVŘELI JSME
NOVÉ ÚČTY
Dále rozšiřujeme nabídku našich
účtů. Nově jsme pro Vás otevřeli
účty v eurech a čínských juanech
u rakouské Raiffeisenbank. Výčet
všech otevřených bankovních
účtů najdete tradičně zde.

#BNI #networking #rozhovor

#PF2022 #TyfloCentrum

BNI – NEJVĚTŠÍ ORGANIZACE PRO NOVOROČENKA OD KLIENTŮ
TYFLOCENTRA
BUSINESS NETWORKING NOVĚ
V ČESKU
I loňská novoroční přání jsme
žeme královéhradecké TyfloCenVíce než 285 000 podniků v 74
zemích světa vygenerovalo za
posledních 12 měsíců 18,3 miliard USD pouze z doporučení.
Sjednoceni filozofií Givers Gain
(Dárci získávají) se členové Business Network International (BNI)
scházejí každý týden ve skupinách 35-70 podnikatelů, aby prezentovali své podnikání, navazovali nová obchodní partnerství
a vyměňovali si zkušenosti.
Když jsou podnikatelé přijatí do
skupiny BNI, jejich podnikatelská kategorie je uzamčena pro
jejich konkurenci. To poskytuje
exkluzivitu pro všechny oborové
reference a nabízí členům velkou
konkurenční výhodu.
Formát schůzek je po celém světě stejný a prověřený už 36letým

fungováním. Díky tomu je velmi
snadné vytvářet mezinárodní
sítě, protože členové mohou
kdykoli využít online platformu
BNI Connect k návštěvě skupin
v zemi, o kterou se z pohledu
svého podnikání zajímají.
„Mojí vizí je vybudovat v ČR do
roku 2030 prosperující komunitu
2 000 podobně smýšlejících podnikatelů,“ říká Diana Masopust,
ředitelka nově vzniklé business
networkingové skupiny globální
sítě BNI. „V současnosti jsou dostupné tři formáty členství - online,
osobní setkání a hybridní, přičemž
nejdříve bude spuštěn online formát.“

připravili ve spolupráci s klienty
obecně prospěšné společnosti
TyfloCentrum Hradec Králové,
která pomáhá zrakově postiženým. Tentokrát jsme zvolili trochu netradiční formát na výšku
s tradičními motivy vánočních ozdob, které navrhli právě zrakově
postižení klienti TyfloCentra.

Jsme také opravdu rádi, že mů-

trum podpořit i v tomto roce. Na
nákup potřebných kompenzačních pomůcek, jako jsou mluvící
hodinky, indikátor hladiny nebo
ozvučený lékařský teploměr,
opět přispějeme částkou 50.000
korun. Věříme, že klientům TyfloCentra tyto pomůcky ulehčí běžný život a potěší je alespoň tak,
jako naše klienty potěšily vánoční
novoročenky.

Celý rozhovor s Dianou Masopust si můžete přečíst na
stránkách aexport.cz.

#UPCE #přednáška #MiroslavNovák

TÝDEN TEORIE A PRAXE V EKONOMICE NA UNIVERZITĚ PARDUBICE
Začátek listopadu patřil na Univerzitě Pardubice Týdnu teorie
a praxe v ekonomice. Odborné
akce se zúčastnilo celkem 1 950
studentů.
Hostem této akce byl také náš
hlavní ekonom Miroslav Novák,
který přednášel na téma Inflace
a její dopady. Možná některé posluchače inspiroval i k tomu, aby
přemýšleli o kariéře finančního
analytika.

#stalose #stanese #rizika #příležitosti

#EUR/CZK/USD #MiroslavNovák

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI V EKONOMICE
USA
Stále více centrálních bank mění
názor na to, že rychlý růst spotřebitelské inflace má pouze
dočasný charakter. V závěru loňského roku šéf amerického Fedu
J. Powell poprvé připustil, že vyšší
inflace může v americké ekonomice zůstat delší dobu.
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EVROPSKÁ UNIE

Bankovní rada ČNB na prosincovém zasedání opět razantně
zvýšila úrokové sazby a to o 100
bazických bodů. Hlavní úroková
sazba, dvoutýdenní repo, tak činí
3,75 %, což je nejvyšší hodnota
od července 2008.
prosinec
2021

Závěr loňského roku přinesl v návaznosti na tzv. Zelenou dohodu
pro Evropu velmi živou debatu
ohledně zařazení jádra a zemního plynu na seznam udržitelných
zdrojů výroby energie.
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EURCZK
24,20-25,00
Koruna těsně před vánočními
svátky začala rychle posilovat poté,
co bankovní rada ČNB na prosincovém zasedání zvýšila úrokové
sazby o 100 bazických bodů. Další
posilování koruny je pravděpodobné i na začátku letošního roku
s ohledem na významně se rozšiřující úrokový diferenciál mezi korunovými a eurovými sazbami.
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ČESKÁ REPUBLIKA

SVĚT
Varianta omicron dává naději,
že covidová pandemie nebude
již v dalším průběhu letošního
roku omezovat hospodářskou
aktivitu.
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Pro vývoj koruny vůči americkému dolaru zůstává směrodatný
hlavní měnový pár EURUSD. Koruně však k relativně silnějším
hodnotám budou pomáhat vysoké úrokové sazby.

ČESKÁ REPUBLIKA
Bankovní rada ČNB na únorovém zasedání pravděpodobně
opět výrazně zvýší úrokové sazby. Hlavní úroková sazba, dvoutýdenní repo, by tak následně
mohla činit 4,5 %, což by byla
nejvyšší hodnota od ledna 2002.

MIROSLAV NOVÁK PŘEDNÁŠEL POTRAVINÁŘŮM

uzávěrka čísla 11. ledna 2022
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USDCZK
21,20-22,90

EURUSD
1,100–1,150
Americký dolar bude v úvodu
letošního roku těžit z toho, že
americký Fed zrychlil proces
ukončení programu kvantitativního uvolňování a ve 2. čtvrtletí plánuje poprvé od začátku covidové
pandemie zvýšit úrokové sazby.

#Brno #konference #MiroslavNovák

Na začátku prosince se konal již
11. ročník odborné konference na téma: „Očekávaný vývoj
potravinářského průmyslu v ČR
a ve světě“. V Quality Hotel Brno
Exhibition Centre vystoupil i náš
hlavní ekonom Miroslav Novák
s přednáškou Trendy kurzu koruny a jeho očekávaný vývoj. Ve
svém příspěvku se věnoval tématům HDP, inflace, ČNB a dopadu
na kurz CZK.
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Začátek letošního roku se ponese
ve znamení dalšího zrychlení spotřebitelské inflace. V ČR by mohla
meziroční inflace v 1. čtvrtletí dosáhnout až na 9 %. Pozitivem je
alespoň fakt, že by inflace v tomto
období měla zároveň kulminovat
a v průběhu letošního roku následně pozvolna zpomalovat.

FX VÝHLED
NA 2 MĚSÍCE
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