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LÉTO BYLO JEDNO Z NEJTEPLEJŠÍCH
Tvrdí to alespoň meteorologové z pražského Klementina. Dělená 6. až 7. příčka z dosavadních
243 měření (to první totiž proběhlo už v roce 1775) dává za pravdu těm, kteří předpovídali
opravdu horké léto. Venku mouchy padaly vedrem a chytřejší havěť se raději schovávala do
stínu, aby měla po setmění dost síly zpestřovat nám život přírodní formou akupunktury.
A k tomu všichni sledovali, jak velké bude vedro na devizovém trhu, zda se koruna rozhodne
strmě posilovat nebo se, možná právě kvůli tomu nesnesitelnému teplu, vydá směrem k hranici
JAN VLČEK
26 CZK/EUR rozvážně a pozvolna.
PR a komunikace, ACZ
Druhá varianta se ukázala jako ta správná. Před prudším posilováním totiž bránil korunu, jako
pomyslná klimatizace, spekulativní balík, který je stále na trhu. S kurzem tak především hýbe vybírání zisků nebo
minimalizace ztrát těch, kteří věří v mnohem silnější korunu. Jen z té klimatizace nechytit chřipku.
Ať máte konec léta klidný, bez prudkých výkyvů.

NOVÉ ÚČTY V ALIOR BANK S.A.

TENISOVÝ TURNA J V TRNAVĚ

Od 1. 8. 2017 jsme otevřeli nové účty v polské bance
Alior Bank S.A. Účty jsou vedeny v následujících
měnách: PLN, EUR, USD, GBP. Věříme, že především
klienti s polskými obchodními partnery budou s tímto
rozšířením portfolia bankovních účtů spokojeni.

Tenisové zápolení se z Česka přeneslo na začátku léta
také na Slovensko. V nádherném prostředí trnavského
tenisového centra Hotelu Empire své síly změřilo
9 deblových párů. V těžké konkurenci nakonec nejlépe
obstál pár Aleš Dubský s Michalem Procházkou, kteří
ve ﬁnále zdolali deblisty Mráz – Klobúčník. V těžkém
zápase o třetí místo podlehl Marián Bartulák s panem
Justem další dvojici ve složení Miroslav Menšík a Jan
Vlček.
Akce nebyla pouze sportovní, ale také kulinářská. Kdo
totiž nechtěl propotit triko na kurtu, mohl se naučit
vařit v rámci Školy vaření s vyhlášeným šéfkuchařem
Lukášem Lendavým. Nikdo tak nakonec nestrádal
hlady a díky skvěle zásobenému baru ani žízní.

Klikněte ZDE pro aktuální přehled
bankovních účtů AKCENTA CZ

MAĎARŮM ČESKÉ PIVO CHUTNÁ
V Maďarsku je české pivo populární, proto jsme i letos
uspořádali pro naše maďarské klienty a obchodní
partnery akci v rámci Czech Beer Festivalu. Ten se
každoročně koná na konci června v Budapešti
a nejinak tomu bylo i letos. Naše pozvání přijalo přes
100 našich klientů, kteří měli možnost ochutnat jak
skvělé české pivo, tak typické pochutiny, které se
k němu hodí. Program večera také doplnila kvízová hra
o hodnotné, převážně pivní ceny. Tradičně povedená
akce končila dlouho po setmění.

MIROSLAV NOVÁK JAKO MODERÁTOR NA RÁDIU ZET
V rámci pořadu Alter Eko na Rádiu ZET vystoupil hlavní analytik AKCENTY CZ Miroslav
Novák trochu netradičně v roli moderátora. Zpovídal svého kolegu z branže Petra
Gapka, který je hlavním ekonomem Moneta Money Bank. Hlavním tématem diskuse
se stalo vysoké školství v Česku a jeho postavení v mezinárodní konkurenci.

Spustit pořad ZDE

PODZIM PŘINESE DALŠÍ SPORTOVNÍ AKCE
Konec léta bude ve znamení dalších sportovních akcí. Už 8. 9. proběhne velké ﬁnále tenisové túry AKCENTA.
V pořadí třetí tenisový turnaj proběhne již tradičně v Pardubicích a díky dvojnásobnému bodovému ohodnocení
může ještě notně zamíchat celkovým pořadím.
18. 9. si potom přijdou na své golﬁsté anebo ti, kteří se s golfem chtějí seznámit. V Golf Resortu Olomouc proběhne
Den s golfem. Ten nabídne jak klasický golfový turnaj, tak golfovou akademii a na své si tak přijdou všichni. Díky
účasti vinařství Reisten budou spokojeni i ti, kteří mají rádi dobré víno z Moravy.
Ve znamení golfu bude také President Goldscheider Trophy. AKCENTA CZ je partnerem tohoto utkání družstev
Východ-Západ České republiky, ve kterých nastupují nejlepší čeští amatérští golﬁsté. Účelem utkání je ukončení
sezóny příjemným setkáním, možnost naposledy poměřit síly v utkání, ve kterém nejde o body do žádného
žebříčku, a hlavně příležitost přátelského setkání hráčů, kteří spolu v sezoně jinak soupeří. Vloni se z vítězství
radoval tým Východu. Uvidíme, zda letos titul obhájí nebo si ho Západ vezme zpět. To se dozvíme v neděli 1. října.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKA JÍ
Evropská unie a Velká Británie
Proběhnuvší jednání mezi Evropskou Unií
a Velkou Británií o budoucím uspořádání
politicko-ekonomických vztahů zatím
váznou na mrtvém bodě. Pokud budou i
následná jednání probíhat v podobném
duchu, tak se pravděpodobně libra
nevyhne dalšímu oslabení.

léto 2017

léto 2017

USA
Americký dolar během letních
měsíců dále oslaboval. Období
silného dolaru tak pravděpodobně
deﬁnitivně končí s tím, jak stále více
centrálních bank začíná signalizovat odklon od velmi uvolněné
měnové politiky.

Česká republika
Česká národní banka na
srpnovém zasedání poprvé
po téměř deseti letech zvýšila
úrokové sazby a reálně tak
zahájila proces normalizace
měnové politiky.

srpen 2017

Eurozóna
Program kvantitativního uvolňování
v eurozóně se blíží ke konci. V závěru
října by však mělo být deﬁnitivně jasné,
zda měsíční nákupy cenných papírů
skončí koncem letošního roku či zda se
protáhnou do roku 2018. Druhá varianta
je přitom tou pravděpodobnější.

září 2017

Česká republika
Zvýší Česká národní banka úrokové
sazby i na zasedání 27. září?
Zatímco ještě před několika týdny
bylo něco takového jen stěží
představitelné, tak po velmi silném
růstu domácí ekonomiky a mezd
ve 2. čtvrtletí je varianta zvýšení
sazeb zcela otevřená.

říjen 2017

4Q 2017

Svět
Budou nadcházející měsíce ve znamení
zvyšujícího se rizika na ﬁnančních trzích či
bude převažovat optimismus doprovázený nízkou volatilitou? Navzdory rostoucímu politickému napětí na Korejském
poloostrově či nejistotě ohledně navýšení
dluhového stropu v USA zůstávají ﬁnanční
trhy vesměs optimisticky naladěny.

FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE
EURCZK 25,50 – 26,00

CZK
EUR

Koruna se během letních měsíců pohybovala až na výjimky těsně nad hladinou 26,00 CZK/EUR. S ohledem na velmi
silná data z české ekonomiky se však zvyšuje pravděpodobnost, že Česká národní banka na zářijovém zasedání
zvýší úrokové sazby, což koruně může pomoci v dalším posílení.

USDCZK 21,25 – 22,60

CZK
USD

Koruna může vůči dolaru dále posílit a pomoci jí v tom může případné zvýšení úrokových sazeb na zářijovém
zasedání České národní banky.

EURUSD 1,15 – 1,20

USD
EUR

Euro během léta vůči dolaru dále posilovalo a zamířilo na více jak 2,5leté maximum. V nadcházejících měsících však
již oslabování dolaru neočekáváme s ohledem na další utažení měnových podmínek v USA.

uzávěrka: 12. 9. 2017

