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Rok 2020 začal tak nějak standardně. Jasně, mohlo být víc sněhu, na druhou stranu bublinek při půlnočním 

přípitku bylo tak akorát, takže nic nenasvědčovalo tomu, že by letošek měl něčím vybočovat. Po pár týdnech je ale 

všechno jinak. Z Wu-chanu, ležícího ve střední Číně na soutoku řek Jang-c'-ťiang a Chan-ťiang, a kde je podle 

Wikipedie největší továrna na čokoládu v Číně (přiznám se, nechutnal jsem), se začal na přelomu roku šířit nový 

typ koronaviru. To, co se dřív zdálo jako lokální problém jedné tržnice, která se spíše podobala zoologické zahradě, 

se změnilo v problém globální. V problém, který rozhoupal akciové trhy a nakazil i měny jednotlivých států, včetně 

naší koruny. Korunavirus se projevuje střídáním výrazného posílení pod hranici 25 EURCZK s postupným, 

vytrvalým oslabováním. Tady je dobré říci alespoň jednu pozitivní věc: Na tuto „nákazu“ máme již lék v podobě 

zajištění kurzu termínovými obchody. Na co se ale lék hledá těžko, jsou další dopady, jako například karanténní 

opatření nebo zavírání škol, což vytváří nedostatek pracovníků ve firmách, a ještě více napíná všechny části výrobních 

a dodavatelských řetězců. 

Aby se úvodník nenesl pouze v tak pochmurném tónu, rád přidám pozitivní zprávu: Finalizujeme přípravu nového produktu! Již brzy 

Vám ho představíme a věřím, že i ten se může stát „lékem“ na některé nemoci, které nám následující období může v rovině 

ekonomických vztahů přinést. 

Pevně věřím, že tento nelehký čas společně zvládneme. 

SLOVO ÚVODEM
ČOKOLÁDA, KTERÁ ZHOŘKLA

Toto heslo jsme si zvolili před přibližně třemi lety a ne proto, že 

bychom snad měli rádi hesla, ale proto, že to odráží naši filozofii. 

Víme, jak důležité je pomáhat, proto i letos podporujeme 

TyfloCentrum Hradec Králové, které pomáhá slabozrakým 

a nevidomým občanům. Také jsme hrdým, již tradičním, 

partnerem CZDGA (České golfové asociace hendikepovaných). 

Již několik sezón jsme též sponzorem volejbalového týmu mužů 

ve Dvoře Králové nad Labem. Ti v 2. lize standardně končí na 

pódiovém umístění a jejich cíl pro letošek není o nic skromnější. 

Kromě sportovních aktivit jsme se letos rozhodli podpořit také 

Dobré divadlo, což je nezisková organizace působící v Hradci 

Králové a Litomyšli. Nadšení herci připravují divadelní 

představení, koncerty a pohádky pro děti. Jak sami říkají, dělají 

to proto, aby „národ nehloupnul.“ 

POMÁHÁME NEJENOM
FIRMÁM

pomáháme nejenom f irmám Ceská golfová asociace hendikepovaných TyfloCentrum Hradec Králové

TyfloCentrum Hradec Králové

Ceská golfová asociace hendikepovaných
Brništský p

ulmaraton 

Dobré divadlo
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Na konci března se mělo v Mladých Bukách konat již 

24. Exportní fórum. Vystoupit na něm měla celá řada 

zajímavých hostů. Bohužel vzhledem k situaci okolo šíření 

nákazy koronavirem bylo rozhodnuto, že bude fórum 

odloženo. Přední čeští exportéři se tak sejdou v náhradním 

termínu, který bude teprve stanoven. Potvrzen byl na druhou 

stranu termín Českého exportního fóra, které by se mělo 

uskutečnit v Praze 2. 6. 2020. 

EXPORTNÍ FÓRUM
PŘESUNUTO

Letošní sezónu ekonomických seminářů jsme zahájili tentokrát na Slovensku. 27. února jsme nejdříve navštívili Košice a den poté 

Bratislavu. Tématem byla ekonomická situace jak na Slovensku, tak v celé Evropě. Velmi silně se do diskusí promítlo také téma šíření 

koronaviru. Uvítali jsme proto nabídku našeho klienta, pana Michala Malíka ze společnosti INVELT, která se specializuje na pomoc 

firmám v obchodování s Čínou a dalšími asijskými státy, který v Bratislavě v krátké prezentaci přinesl aktuální informace. 

DVA EKONOMICKÉ SEMINÁŘE NA SLOVENSKU

Po úspěšných minulých sezónách i letos pořádáme tenisovou 

túru čtyř turnajů – AKCENTA GRAND SLAM. Hrát se tentokrát 

bude v Hradci Králové, Praze, Soběslavi a závěrečný turnaj 

proběhne již tradičně v Pardubicích. Vše ale začne pod Bílou věží 

v pátek 24. dubna, kdy se na kurtech Sportpark HIT rozehrají 

první deblové zápasy. 

TENISOVÁ TÚRA
KLEPE NA DVEŘE
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Termín uzávěrky: 9. 3. 2020

FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE, MIROSLAV NOVÁK, hlavní analytik AKCENTA
VÝVOJ HLAVNÍCH MĚNOVÝCH PÁRŮ

SOUHRN NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ, MIROSLAV NOVÁK, hlavní analytik AKCENTA
KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ

22,20 – 25,00 CZK/USD 1,08 – 1,15 USD/EUR

Vůči americkému dolaru bude koruna 

primárně ve vleku vývoje obchodo-

vání na eurodolaru. Je nutné počítat 

s vysokou volatilitou.

Vysoká volatilita bude dominovat 

i obchodování na hlavním měnovém 

páru. Uvolnění měnové politiky lze 

během nejbližších týdnů očekávat jak od 

evropské ECB, tak od amerického Fedu.

25,50 – 27,00 CZK/EUR

Posilování koruny z počátku letošního 

roku je minulostí. Nervozita na finan-

čních trzích se bude i nadále promítat 

do výrazně větší volatility koruny, než 

jsme byli zvyklí v posledních dvou 

letech.

EURCZK USDCZK EURUSD 

Svět

Je stále pravděpodobnější, že tzv. Černá 

labuť v podobě eskalace nakažených 

koronavirem nejprve v Číně a následně 

v Jižní Koreji a v Evropě bude mít silně 

negativní důsledky pro růst globální 

ekonomiky v letošním roce.

Svět

Nervozita a volatilita na finančních trzích se 

během února výrazně zvýšila a na začátku 

března dosahovala silně nadprůměrných hod-

not. Příkladem budiž extrémní propad cen na 

trhu s ropou, výprodeje na akciových trzích či 

výrazný růst cen bezpečných dluhopisů. 

Česká republika

Česká národní banka na začát-

ku února překvapivě zvýšila 

hlavní úrokovou sazbu na 

úroveň 2,25 %.

EU a USA

Klíčové centrální banky (Fed, ECB) 

budou uvolňovat měnovou politi-

ku a snažit se tak eliminovat nega-

tivní dopady opatření proti rozši-

řování koronaviru.

Česká republika

Vyhlídky pro růst evropské a české 

e ko n o m i k y  v  l e t o š n í m  ro c e  s e 

významně zhorší. Analogicky s velmi 

slabými únorovými statistikami z Číny 

lze očekávat pokles březnových uka-

zatelů napříč Evropou.

Svět

Coronavirus a reakce autorit (cen-

trální banky, vlády, nadnárodní 

instituce) budou hlavními hybateli 

na finančních trzích během března 

i dubna.
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