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HORKÉ LÉTO

PRODLOUŽILI JSME CUT-OFF TIME

Letošní prázdninové měsíce byl y
v pražském Klementinu nejteplejší
v historii jeho měření, která se datuje
od roku 1775. A horko bylo i na
nančních trzích. Začátek července se
nesl
ve znamení řeckého referenda
JAN VLČEK
PR a komunikace, ACZ
a následně dalšího postupu ohledně
této jihoevropské země. V srpnu se poté pozornost
investorů přesunula do Asie, konkrétně do Číny. Výrazný
propad cen na tamním akciovém trhu a oslabení čínské
měny vyvolalo obavy o osud globální ekonomiky
a podepsalo se i pod ztráty amerického dolaru.

Posunuli jsme časovou hranici časů (cut-oﬀ time - COT)
u některých zahraničních plateb a devizových obchodů
realizovaných přes naši internetovou platformu OLB,
které mají být vypořádány ještě týž den. Například
zahraniční platby i devizové obchody v PLN, RON a CZK
lze zadávat až do 13 hodiny daného dne. Díky tomu tak
mají naši klienti více času na realizaci plateb, které mají být
vypořádány ještě tentýž den.

Ani my v AKCENTĚ jsme v tropických teplotách nezpomalili například v testování nové generace OLB, naopak
jsme zrychlili vypořádání plateb s valutou D+0, díky
čemuž mají klienti více času na zadání těchto plateb.

Cut-oﬀ time je čas, do kterého banka, platební instituce
přijímá nebo přebírá platební příkazy, které se realizují se
splatností v tentýž den. Cut-oﬀ time je určen přesnou
hodinou, jako hranicí pro příjem příkazů. Po této době
jsou přijaty platební příkazy realizované se splatností
následující den.

Věřím, že jste si letošní léto užili a novinky, které pro Vás
připravujeme, Vás potěší, minimálně stejně jako první
déšť po rekordně teplém létu.

TIME IS MONEY

TÉMĚŘ 100% NÁRŮST OBJEMU KLIENTSKÝCH
TRANSAKCÍ V PRVNÍM POLOLETÍ
První pololetí letošního roku bylo ve znamení ekonomického
oživení, které se promítlo nejenom ve velmi dobrých
výsledcích českých exportérů, ale také importérů díky
rostoucí domácí poptávce. Tento trend se projevil velice
výrazně i v objemu obchodů našich klientů. Ten byl téměř
dvojnásobný oproti stejnému období loňského roku. Stoupl
také počet transakcí na bezmála 70 tisíc.
AKCENTA CZ také prezentovala auditovaný hospodářský
výsledek za rok 2014, který byl opět ziskový. Čistý zisk
společnosti dosáhl po zdanění 6,6 milionů korun.

Vývoj hospodářského výsledku po zdanění v tis. Kč
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JIŽ 3. GENERACE OLB JE V TESTOVACÍ FÁZI
Již od uvedení první generace jsme v AKCENTĚ náležitě pyšní
na naši internetovou platformu OLB. Druhá generace
přinesla skutečně revoluční změny a zcela nový přístup:
Klienti měli poprvé možnost sledovat neustále živé kurzy,
jednoduše uzavírat obchody a zadávat platební příkazy.
Všechny tyto oceňované funkcionality zůstávají zachovány i ve
třetí generaci OLB, která ale navíc přináší modernější gracké
provedení a především potom přechod na technologii
HTML5. Otevírá se tak prostor pro širší využití na různých
platformách, včetně těch mobilních. Nová generace OLB by
měla být k dispozici klientům již letos na začátku října.

CHAT S MIROSLAVEM NOVÁKEM NA AKTUÁLNĚ.CZ
Analytik Miroslav Novák odpovídal na otázky čtenářů Aktuálně.cz v on-line
rozhovoru 24. července. Tématem byl kurz koruny a intervence ČNB. O tom, že
to je nadmíru zajímavé a důležité téma, svědčí desítky dotazů, které během
krátké chvíle od čtenářů přišly. Bohužel ne na všechny se mohlo dostat.
Miroslav Novák byl poslední srpnový den mimo jiné také hostem pořadu
Investice ZET stejnojmenného rádia. Hlavním tématem byla politika americké
centrální banky Fed a také té čínské.
Celý on-line rozhovor si můžete prohlédnout pod tímto odkazem.

PODZIM BUDE VE ZNAMENÍ ŘADY AKCÍ
Podzim je již tradičně obdobím, kdy připravujeme pro naše klienty řadu akcí. Hned na začátku září proběhne tenisový
turnaj ve čtyřhrách. Poté připravujeme spolu s Prešovskou regionálnou komorou SOPK a sesterskou družstevní záložnou
AKCENTA 24. 9. v Popradu ekonomický seminář, který by měl přinést účastníkům odpovědi nejenom na otázky týkající
se vývoje kurzů na hlavních měnových párech, ale také se více zaměří na obchodní spolupráci Slovenska a Polska a její
potenciál.
AKCENTA CZ také bude již tradičním partnerem prestižního Exportního fóra, které v polovině listopadu pořádá
Asociace exportérů v Mladých Bukách. Na akci vystoupí jak hlavní analytik společnosti Miroslav Novák, tak svoji účast
přislíbil ministr vnitra Lubomír Zaorálek, Mojmír Hampl, viceguvernér ČNB a další významní hosté.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ
Řecko

Čína

Česká republika

Výsledkem řecké krize
se stal v pořadí již třetí
balíček půjček v celkové
výši 86 mld. eur.

Pozornost se trhů se přesouvá do Číny, kde tamní
centrální banka snížila úrokové sazby a výši
povinných minimálních rezerv, aby stimulovala
ekonomiku a zabránila výprodeji na akciovém trhu.

Český statistický úřad zveřejní předběžný odhad HDP za 3. čtvrtletí letošního
roku. Bude silný růst ekonomiky
pokračovat i ve 2. polovině roku?
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červenec a srpen
2015

Česká republika
Český statistický úřad potvrdil,
že domácí ekonomika rostla
meziročním tempem přes 4 %
i v 2. čtvrtletí letošního roku.
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podzim 2015

USA

svět

Odhodlá se nakonec
americká centrální
banka ke zvýšení
úrokových sazeb?

Bude pokračovat pokles cen ropy
a bude Evropská centrální banka
nucena rozšířit či prodloužit dosavadní
program kvantitativního uvolňování?

FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE
EURCZK
27,10 CZK
EUR

Důvody k oslabení koruny se vzhledem k pozitivním číslům z domácí ekonomiky hledají těžko, na druhé straně
ČNB operuje v režimu intervenční hladiny 27 CZK/EUR, což brání výraznějšímu posílení koruny.

USDCZK Nejistota ohledně hospodářského vývoje v eurozóně v kombinaci se spekulacemi ohledně zvýšení úrokových
23,6-25,8 CZK
USD sazeb v USA pravděpodobně povede k růstu volatility na nančním trhu a to včetně měnového páru USDCZK.
EURUSD Vývoji na tomto měnovém páru nadále dominují centrální banky, a to evropská ECB a americký Fed. ECB
1,05-1,15 USD
EUR pokračuje v kvantitativním uvolňování, avšak Fed úrokové sazby ještě nezvýšil a těžko říci, zda se k tomuto

korku letos vůbec odhodlá. Obchodování bez jasného směru tak bude pravděpodobně pokračovat i do konce
letošního roku.
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