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KDYŽ ZHASNE POSLEDNÍ SVĚTLICE

JAN VLČEK
PR a komunikace, ACZ

Silvestrovské veselí je spjaté s odpalováním čehokoliv, co dělá rámus a barevně svítí. S úderem
půlnoci to potom vypadá, jako by vybuchl muniční sklad. Jenže za chvíli zhasne i poslední světlice a je
čas na bilancování. Co se v tom právě skončeném roce povedlo? S ryze českou „skromností” bych si
teď mohl vystačit s hodnocením, že se nám toho v AKCENTĚ povedlo opravdu hodně a je na místě se
pochválit. Chválit se ale nebudeme, hodnocení totiž patří jiným, tedy konkrétně Vám, našim
klientům. Protože pro Vás jsme v uplynulém roce připravili zcela nové internetové stránky, vylepšili
OLB, zorganizovali ekonomické semináře a sportovní turnaje. A stěhování do nové budovy? To byl
sice zprvu logistický oříšek, na jehož konci jsou však moderní kanceláře, do kterých chodíme
opravdu rádi.

Ani v posledních týdnech loňského roku jsme nezapomínali pomáhat lidem, kteří to potřebují. Bereme to jako
samozřejmost a chceme v tom pokračovat i v roce 2018. Stejně tak chceme dál zlepšovat naše produkty, naše služby
a nabízet Vám něco víc než „jen” skvělé kurzy, rychlé platby a bezpečné zajištění.
Ať je Váš rok 2018 úspěšný a ještě lepší než ten předešlý. Rádi Vám s tím pomůžeme.

INVESTIČNÍ FÓRUM

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Těžko si lze představit začátek roku bez Investičního fóra –
celodenní akce, které se účastní pravidelně přes 300
návštěvníků. I letos na ni budou vystupovat kapacity
investičního světa jako je například Steen Jakobsen,
hlavní ekonom, Saxobank, Mark Mobius, ředitel Franklin
Te m p l e t o n I n v e s t m e n t s , P a v e l K y s i l k a , bý v a l ý
viceguvernér ČNB a zakladatel 6D Academy a řada
dalších. Svoji přednášku o výhledu na forexový trh v roce
2018 má připravenu i hlavní analytik AKCENTY Miroslav
Novák.

Neustále se snažíme naše služby zkvalitňovat a zvyšovat
jejich bezpečnost. Proto si Vás dovolujeme upozornit, že
během prvního kvartálu 2018 dojde k úpravě klientských
přístupových údajů do internetové platformy OLB. Nově
bude všem klientům vygenerováno přístupové jméno a
také jednorázové heslo, které bude nutné po prvním
přihlášení změnit. O všem Vás budeme včas informovat.

Pokud jste se nedostali do Prahy 3. ledna, nemusíte
zoufat. Investiční fóra v následujícím týdnu budou
probíhat i v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a Hradci
Králové. Více informací naleznete na investicniforum.info.

V rámci co nejvyššího zabezpečení telefonického
obchodování bychom Vám také chtěli doporučit
a požádat Vás, abyste používali pro kontakt s našimi
obchodníky telefon s číslem, které máte u nás
registrované. Při telefonickém kontaktu budete také
dotazováni na heslo k Vašemu internímu platebnímu
účtu. Pozor, toto heslo je odlišné od hesla do OLB.
Děkujeme za spolupráci a věříme, že chápete nutnost
zvyšování zabezpečování jak v online, tak telefonické
komunikaci.

ZAHRANIČNÍ PLATBY POUZE S POPLATKEM SHA
Nová evropská legislativa mění způsob zadávání plateb v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od 13. 1.
2018 bude možné zadávat všechny zahraniční platby v rámci EHP pouze s poplatkem SHA. To znamená, že zasílatel hradí
pouze poplatky bance za odchozí platbu a příjemce platí své případné poplatky. Jiné typy poplatků, jako jsou OUR a BEN,
bude možné využít pouze pro zahraniční platby mimo prostor EHP.

EXPORTNÍ FÓRUM

POMÁHÁME NEJENOM FIRMÁM

Začátek listopadu je tradičním časem podzimního
Exportního fóra v Mladých Bukách. To poslední, v pořadí
již devatenácté, mělo název „Konec zlatých časů českého
exportu?” Více než 100 předních českých exportérů si
mohlo ve dvou dnech poslechnout přednášky například
ministra zemědělství Mariana Jurečky, člena bankovní
rady ČNB Vojtěcha Bendy, generálního ředitele EGAP Jana
Procházky, náměstka ministra zahraničí Martina Tlapy či
analytiků Miroslava Nováka, Heleny Horské nebo Aleše
Michla.

Jsme si vědomi toho, že ne každý má v životě to štěstí, že
může prožít život bez zdravotního omezení. Proto již řadu
let spolupracujeme s TyﬂoCentrem Hradec Králové,
o.p.s., které pomáhá lidem se zrakovým postižením.
I letos jsme této obecně prospěšné společnosti věnovali
na provoz a nákup kompenzačních pomůcek pro jejich
klienty 50 tisíc korun.
Další oblast, kde chceme i v roce 2018 pomáhat, je sport
hendikepovaných. Velmi rádi proto pokračujeme
v podpoře České golfové asociace hendikepovaných
(CZDGA). Ostatně její hráči velmi úspěšně bojovali na
ﬁnálovém turnaji světové série hendikepovaných golﬁstů
v portugalském Algarve 24.-25. listopadu. Vítězství ve
Stablefordu získal Stanislav Jirásek a stříbro v celkovém
hodnocení EDGA Order of Merit Jakub Kovařík.
Pomyslnou třešničkou na dortu byla Hole-in-one, kterou
předvedl Miroslav Lidinský.

KAMION, KTERÝ POMÁHÁ
Už popáté byl před vánočními svátky vypraven
dopravní společností Šmídl Kamion vánočních dárků,
aby na několika místech v regionu rozdával radost.
Mezi obdarovanými byli děti a další klienti stacionáře
v Ústí nad Orlicí a ve Vysokém Mýtě, z občanského
sdružení Cema Žamberk a nízkoprahového zařízení
Naděje Litomyšl. Rádi jsme se letos stali partnery této
akce.

MIROSLAV NOVÁK NA AKADEMICKÉ PŮDĚ
Hlavní analytik AKCENTY Miroslav Novák přednášel na začátku listopadu na půdě Univerzity Pardubice v rámci Týdne
teorie a praxe v ekonomice. Tématem jeho přednášky byly aktuální problémy české ekonomiky. O měsíc později potom
diskutoval s Oldřichem Dědkem, ekonomem a členem bankovní rady ČNB o kladech a záporech případného přijetí
společné evropské měny. Debatu v rámci formátu Café Evropa pořádala Evropská komise v ČR a EUROPEUM Institute for
European Policy ve spolupráci s Europe Direct Pardubice, Eurocentrum Pardubice a Univerzitou Pardubice.

HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU/KOLEGYNI
Neustále rosteme, a proto aktuálně hledáme nového
kolegu nebo kolegyni na pozici obchodníka s devizami se
z n a l o s t í n ě m e c ké h o j a z y k a . N a b í z í m e s k v ě l o u ,
perspektivní práci v mladém kolektivu, k tomu řadu
beneﬁtů a jistotu společnosti, která je na trhu již déle než
20 let. Nejedná se o vyhledávání nových klientů, nýbrž
vyřizování objednávek stávajících, především německy
hovořících klientů. Chcete být v centru ﬁnančního dění a
dělat práci, která Vás bude bavit? Ozvěte se nám emailem
na maria.vasickova@akcenta.eu nebo na telefon
+420 498 777 829.

OBCHODNÍK/OBCHODNICE S DEVIZAMI
SE ZNALOSTÍ NĚMECKÉHO JAZYKA

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKA JÍ
USA
Americká centrální banka (Fed) na
prosincovém zasedání v souladu
s očekáváními zvýšila hlavní
úrokovou sazbu do rozmezí 1,25 –
1,50 %. Fed tak nadále pokračuje
v utahování měnové politiky.

prosinec 2017

Česká republika
Vláda ČR přijala ke konci roku 2017
společné doporučení Ministerstva ﬁnancí
a České národní banky zatím nestanovit
cílové datum přijetí eura v ČR. Diskuze o
vstupu ČR do eurozóny přitom ožily na
jaře 2017 v souvislosti s představením tzv.
Bílé knihy o budoucnosti Evropy.

závěr 2017

závěr 2017

USA
USA letos čeká snižování daní,
poté co byla v závěru loňského
roku schválena daňová reforma
prezidenta D. Trumpa. Jedná se o
nejrozsáhlejší daňovou reformu
za posledních třicet let.

únor 2018

rok 2018

rok 2018

$

Svět
Cena ropy Brent se v závěru roku 2017
dostala na úroveň 66 dolarů za barel
do blízkosti tříletých maxim. V případě
dalšího růst ceny ropy nelze vyloučit
dopad do zvýšení spotřebitelské
inﬂace v Evropě, ČR nevyjímaje.

Česká republika
Česká národní banka na únorovém
zasedání velmi pravděpodobně
přistoupí k dalšímu zvýšení hlavní
ú ro kov é s a z by. H o s p o d á ř s k á
situace v ČR zůstává pozitivní a
spotřebitelská inﬂace by se měla
udržet nad 2 %.

Eurozóna
Svižný hospodářský růst bude
v eurozóně pokračovat i na
začátku roku 2018. Tomuto
vývoji nahrávají jak předstihové
u k a z a t e l e z e u roz ó n y, t a k
pozitivní výhled na růst globální
ekonomiky v letošním roce.

FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE
EURCZK směrem k 25,00 CZK
EUR
Koruna by mohla na začátku letošního roku vůči euru dále posilovat a přiblížit se hranici 25 CZK/EUR. Koruně bude
pomáhat jak velmi dobrá kondice české ekonomiky, tak i vysoké šance, že Česká národní banka přistoupí v únoru k
dalšímu zvýšení úrokových sazeb.

USDCZK posílení pod 21,00 CZK
USD
Koruna bude těžit z vývoje na hlavním měnovém páru EURUSD a v únoru jí zvýšením úrokových sazeb pomůže i Česká
národní banka.

EURUSD nad hladinou 1,20 USD
EUR
Pozitivní hospodářský vývoj v eurozóně v kombinaci s výhledem na ukončení programu kvantitativního uvolňování
Evropskou centrální bankou v závěru roku dopomohou euru k posílení.

uzávěrka: 9. 1. 2018

