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EXIT

PR a komunikace, ACZ

JAN VLČEK

Hledat dveře s tímto nápisem napadne člověka většinou ve chvíli, kdy není čas ztrácet čas. Ať je to 
požár, únik plynu nebo jiná nemilá událost, EXIT by nám měl pomoci zachránit alespoň to nejcennější, 
co máme, tedy vlastní život. Cedulkami a šipečkami, kudy utéct, jsou především administrativní 
budovy a nákupní centra prošpikovaná skrz naskrz a nejednoho z nás možná v předvánočním shonu 
napadlo využít “jejich služeb“ a zmizet z nekonečného davu nadšených nakupujících.

Ještě jeden EXIT ale začal být ke konci roku zmiňován a to ve vztahu k možnému ukončení 
intervenčního režimu ČNB. Kdy a jak k němu dojde? Je čas se už zajistit? Otázky, které začínají řešit 

nejenom exportéři, nicméně jasné dopovědi zatím neexistují a variant je mnoho. Zdá se tak, že rok 2016 bude přát 
připraveným a (za)jištěným.

Ať je pro Vás rok 2016 úspěšný a bez událostí, které Vás donutí hledat exit. 

Na devizovém trhu Vám rádi pomůžeme.  

V řadě už 15. Exportní fórum se konalo v polovině 
listopadu tradičně v Mladých Bukách. Do Krkonoš se opět 
s je lo  přes  100 významných českých exportérů 
a samozřejmě zajímaví přednášející. Nechyběl mezi nimi 
například ministr průmyslu Jan Mládek, viceguvernér ČNB 
Mojmír Hampl, předseda ČMKOS Josef  Středula a také 
hlavní analytik AKCENTY CZ Miroslav Novák nebo 
analytička Raiffeisenbank Helena Horská.

Zvoleným tématem byl tentokrát vývoj českého exportu 
za poslední čtvrtstoletí, vývoj kurzu koruny a konkrétní 
důsledky trvajících intervencí, růst mezd, (ne)dostatek 
kvalikovaných zaměstnanců a změny v podpoře exportu. 

XV. EXPORTNÍ FÓRUM
I v roce 2015 podpořila nančně naše společnost 
AKCENTA CZ obecně prospěšnou společnost 
TyoCentrum v Hradci Králové. Ta poskytuje zrakově 
postiženým komplex sociálních služeb. Finanční 
prostředky budou využity na nákup kompenzačních 
pomůcek pro klienty centra a také na samotný provoz.  

30 000,- PRO TYFLOCENTRUM

KONEC ROKU OČIMA M. NOVÁKA
Kdo si počká, ten se dočká. V případě americké centrální 
banky (Fed) se však čekání citelně protáhlo. Fed totiž 
teprve v závěru letošního roku poprvé po téměř deseti 
letech zvýšil úrokové sazby a zavelel tak k jejich 
globálnímu růstu. Otázkou je, která další centrální banka 
z euroatlantické civilizace bude Fed následovat. Zatím to 
totiž na žádnou nevypadá. Téma zvyšování sazeb bude 
v příštím roce zcela passé nejen v Evropě, ale i v Česku. 
Aby totiž začala Česká národní banka (ČNB) sazby 
zvyšovat, musí nejprve ukončit intervenční režim. A to 
nebude dříve než na konci příštího roku. 

Od 1. 1. 2016 došlo k technické změně číslování obchodů 
realizovaných s naší společností. Číslo obchodu tvoří stále 
deset číslic a je nyní generováno v následujícím formátu: 
číslo rámcové smlouvy (5 číslic), číslo označující aktuální rok 
(1 číslice, pro letošní rok je identikačním číslem 8), číslo 
označující pořadí obchodu klienta v daném roce (4 číslice).

ZMĚNA ČÍSLOVÁNÍ OBCHODŮ

EUR/USD
říjen - prosinec 2015



FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE
Obchodování koruny vůči euru probíhalo po celou druhou polovinu letošního roku v těsné blízkosti hladiny 
27 CZK/EUR. Vzhledem k tomu, že bankovní rada České národní banky (ČNB) počítá s ukončením 
intervenčního závazku nejdříve v závěru roku 2016, tak v nadcházejícím čtvrtletí bude s velkou 
pravděpodobností pokračovat obchodování v těsné blízkosti hladiny 27 CZK/EUR.

Zvýšení úrokových sazeb v USA v polovině prosince se do kurzu koruny k dolaru výrazněji nepromítlo. 
V 1. čtvrtletí nadcházejícího roku tak očekávám pokračování postranního trendu v rozmezí 24 – 26 CZK/USD.

Uvolnění měnové politiky Evropskou centrální bankou (ECB) zkraje prosince nebylo tak agresivní, jak se očekávalo. 
Oproti tomu zvýšení úrokových sazeb americkou centrální bankou (Fed) bylo již v kurzu započteno. Momentálně 
se jen obtížně hledají důvody pro výraznější posílení či oslabení společné evropské měny. Obchodování v rozmezí 
1,05 – 1,15 USD/EUR tak zůstává nejpravděpodobnějším scénářem i pro začátek roku 2016.
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Eurozóna
Evropská centrální banka 
(ECB) v závěru letošního roku 
snížila diskontní úrokovou 
sazbu na -0,30 %.

3. 12. 2015 16. 12. 2015

USA
Americká centrální banka (Fed) 
poprvé po téměř deseti letech 
zvýšila úrokové sazby.

Svět
Poslední dva měsíce letošního 
roku byly charakterizovány 
poklesem ceny ropy až na 
11letá minima.

4Q 2015

Česká republika
Jakým tempem poroste 
domácí ekonomika, když 
se již nebudou dočerpávat 
evropské dotace.

1. polovina 2016rok 2016 rok 2016

Česká republika
V polovině roku dojde k výměně dvou členů 
bankovní rady České národní banky (ČNB). 
Intervenční režim by však měl přesto trvat 
minimálně do konce roku 2016.

USA
Bylo prosincové zvýšení sazeb 
v USA na dlouho poslední nebo 
Fed přikročí k dalšímu zvýšení již 
v první polovině příštího roku?

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ

?

Jaké budou klíčové kroky vlády ČR pro podporu a rozvoj českého exportu? Jaké jsou příležitosti pro širší využití tradičních 
exportních destinací a strategie pro akvizici nových trhů? Největší diskuse vrcholných představitelů státu, lídrů klíčových 
exportních společností a zástupců předních svazů, komor a asociací o současném stavu a dalším směřování českého 
exportu. To je Setkání lídrů českého exportu 2016 Praha, které se bude konat 28. 1. 2016 v prostorách ČNB a jehož je 
AKCENTA CZ hrdým bronzovým partnerem.

PŘEDNÍ EXPORTÉŘI SE SETKAJÍ V PRAZE

Velké oblibě se těší naše ekonomické semináře nebo pracovní snídaně, které pořádáme během roku v řadě českých měst. 
5. listopadu jsme takový seminář uspořádali ve Zlíně. Na 20 zástupců místních rem si přišlo do Baťovy vily poslechnout, 
jaké jsou možnosti obrany před kurzovým rizikem a co nás čeká nejenom na devizovém trhu v nejbližší budoucnosti. Závěr 
již tradičně patřil velmi živé diskusi.

EKONOMICKÝ SEMINÁŘ VE ZLÍNĚ

uzávěrka: 10. 1. 2016


