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LAŤKA JE VYSOKO

PR a komunikace, ACZ

JAN VLČEK

Rok 2015 byl z pohledu české ekonomiky úspěšný. Byl dokonce tak úspěšný, jak asi málokdo očekával. 
I největší optimisté z řad analytiků se drželi „při zdi“ a výsledek tak byl pro všechny příjemným 
překvapením. Růst HDP překročil 4% hranici, český export si připsal další rekordní čísla, dařilo se 
v maloobchodě. Jen ta inace nás moc neposlouchala a pořád se líně povalovala pod cíleným pásmem, 
což zákazníky v obchodech jistě nemrzelo. A dařilo se i našim klientům, soudě aspoň podle objemu 
zobchodovaných prostředků, který byl téměř dvojnásobný oproti roku 2014. Laťka je tedy nasazena 
velmi vysoko a je na čase se ptát: Jaký bude ten letošní rok?

Opět se ozývají spíše komentáře, které nabádají k obezřetnosti a odrazují od bezbřehého optimismu. Přeci jenom je 
kolem nás řada faktorů, které mohou přibrzdit kola světové, potažmo české ekonomiky. Rok 2016 tak bude určitě rokem 
plným výzev a očekávání.   

A i když je laťka hodně vysoko, určitě je lepší ji přeskočit než podlézt. 

Díky našim službám a produktům to bude zcela jistě snazší.  

Jak se budou vyvíjet kapitálové, měnové a komoditní trhy 
v roce 2016? A co čeká svět alternativních investic? Na 
tyto otázky hledali odpovědi odborníci ve středu 6. ledna 
2016 na Investičním fóru s podtitulem Do čeho úspěšně 
investovat v roce 2016. Mezi vystupujícími byly i takové 
kapacity jako Nick Beecroft, Pamela Woo a David Marek. 
S ním v bloku týkajícího se devizového trhu vystoupil také 
Miroslav Novák, analytik AKCENTY CZ. Diskuse se 
mimo jiné stočila k tématu parity dolaru a eura a vůbec 
celkové situaci na devizovém trhu.

28. ledna proběhlo v budově ČNB setkání lídrů českého 
exportu. Akce se zúčastnilo přes 500 předních českých 
exportérů a svůj příspěvek přednesl také prezident 
republiky Miloš Zeman. Mezi dalšími vystupujícími 
panelisty byl místopředseda vlády a ministr nancí Andrej 
Babiš, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr 
zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, člen bankovní rady 
Jiří Rusnok, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR 
Jaroslav Hanák a řada dalších. Mezi účastníky konference 
bylo také několik desítek velvyslanců. AKCENTA CZ byla 
partnerem této prestižní akce. 

PŘES 500 EXPORTÉRŮ
NA JEDNOM MÍSTĚ

AKCENTA CZ se stala partnerem multimediálního, 
interaktivního projektu Alter Eko, v rámci kterého špičky 
ze světa ekonomiky, byznysu a akademické půdy probírají 
relevantní a přitom v Česku často přehlížená hos-
podářská a hospodářsko-politická témata. Za projektem 
stojí česko-kanadský publicista a konzultant Roman 
Chlupatý, jehož aktivity pokrývají Evropu, Severní 
Ameriku a Asii. Mediálně celý projekt podporuje Rádio 
ZET a zpravodajský server www.hlidacipes.org. 

ALTER EKO
PROJEKT, KTERÝ ZA TO STOJÍ
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FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE
Nic se nezměnilo. Nic se nemění. A v dohledné době se nic měnit nebude. Česká národní banka nadále 
operuje v režimu intervenčního režimu a brání posílení koruny pod hladinu 27 CZK/EUR. S pokračujícími 
intervencemi tak budeme muset velmi pravděpodobně počítat minimálně do konce letošního roku.

Vývoj koruny k americkému dolaru je vzhledem k intervenčnímu režimu ČNB plně odvislý od vývoje na 
hlavním měnovém páru EURUSD. Pokračování postranního trendu v rozmezí 24 – 26 CZK/USD zůstává 
nadále aktuální.

Centrální banky zůstávají hlavními hýbateli na devizovém trhu i pro rok 2016. První dva měsíce letošního roku 
ukázaly, že se zvyšováním úrokových sazeb v USA to nebude zdaleka tak horké. Tato skutečnost mluví proti 
dolaru. Naopak evropská ECB bude sazby dále snižovat, což pro změnu hovoří proti euru. Nejpravděpodobnějším 
výsledkem tak bude pokračování obchodování v rozmezí 1,05 – 1,15 USD/EUR.
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KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ
Evropa
Nízké ceny ropy a energií v Evropě 
prodlužují období desinace. Inační 
očekávání dále klesají a pravděpo-
dobnost zásahu Evropské centrální 
banky (ECB) se tak zvyšuje.

Svět
Nižší poptávka z Číny a dalších 
zemí emerging markets se začíná 
odrážet v německých statisti-
kách a představuje hrozbu i pro 
české průmyslové podniky.

Česká republika
Růst české ekonomiky byl v závěrečném 
čtvrtletí loňského roku mírně slabší, než 
se očekávalo. Přes tuto skutečnost byl 
růst HDP v loňském roce nejrychlejší od 
roku 2007.
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Eurozóna
Evropská centrální banka na 
březnovém zasedání opět uvolní 
měnovou politiku, tj. sníží úrokové 
sazby a změní parametry probíha-
jícího kvantitativního uvolňování.

rok 2016březen 2016 rok 2016

USA
Na druhé straně Atlantiku, 
v USA, tamní centrální banka 
(Fed)  nebude  spěchat  se 
zvyšováním úrokových sazeb.

Česká republika
Stále více otazníků se začíná 
vznášet nad českým průmyslem. 
Domácí data z průmyslu zůstávají 
zatím pozitivní, což se však již 
nedá říct o těch německých.

?

ZJEDNODUŠENÍ A ZRYCHLENÍ
PLATEB V TRY

Už z předběžných čísel je zřejmé, že rok 2015 byl 
z obchodního hlediska velmi dobrý: Objem obchodů, 
který jsme v loňském roce pro naše klienty zrealizovali, 
byl téměř dvojnásobný oproti roku 2014 a dosáhl více 
než 78 mld. Kč. Výrazně, o více než 70 %, také stoupl 
objem zajištění proti kurzovému riziku, které naši klienti 
uzavřeli. Kvalita a efektivita našich služeb také oslovila 
další malé a střední podnikatele, v současné době tak 
počet našich klientů překročil 27 tisíc. 

ROK 2015  VE ZNAMENÍ–
DVOJNÁSOBNÉHO RŮSTU

Pro naše klienty jsme zjednodušili a zrychlili platby 
v tureckých lirách (TRY). To ocení především exportéři 
a importéři, kteří mají obchodní partnery v Turecku 
a v místní měně platí nebo ji naopak přijímají. Nově lze 
mít také otevřený interní platební účet (IPÚ) v této měně 
a to standardně zcela zdarma.

AKCENTA GENERÁLNÍM PARTNEREM GOLFOVÉ LADY ABRAHAMS TROPHY
Lady Abrahams Trophy patří mezi prestižní golfové turnaje pořádané v Česku. Je také prvním turnajem 
golfové sezóny. Pravidelně v tomto utkání družstev Sever proti Jihu nastupují dva týmy nejlepších 
českých golstek v čele s Klárou Spilkovou. V letošním roce se generálním partnerem této akce stala 
společnost AKCENTA CZ. Turnaj se bude konat 15.- 17. dubna 2016 na hřišti Prague City Golf.
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