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#webinář #CZK #inflace

WEBINÁŘ: ČNB,
KURZ KORUNY
A INFLACE
V druhé polovině ledna jsme
pořádali webinář pro naše klienty na téma: Hlavní ekonomické
události a kurz koruny v letošním
roce 2022. Náš analytik Miroslav
Novák se věnoval otázkám inflace a kam až může posílit koruna
vůči euru a dále predikoval, co
lze očekávat od České národní
banky. Naše online webináře již
brzy nahradí tradiční ekonomické semináře, kde se sejdeme
opět naživo.

#editorial #JanVlček

VÁLKA JE VŮL
Za dva roky jsme si už tak nějak
zvykli žít s covidem: Žonglovat
s rouškami, překračovat uzavřené okresy po pašeráckých
stezkách, šuškandou si předávat informace, která restaurace,
kromě té na Vyšehradě, je otevřená a jaká verze čipů se aktuálně používá ve vakcínách. Zdálo
se, že se z epidemické šlamastiky nakonec dostaneme a svět
začne fungovat normálně. Neza-

čne. Svátek ten den slavil Matěj.
Bylo ráno 24. února 2022, když
Rusko rozpoutalo na Ukrajině
krvavou a nespravedlivou válku. Válku, jejímiž oběťmi jsou
civilisté, ženy a ti nejzranitelnější – děti. Válku, kterou v Evropě
21. století nikdo nečekal. Šok
vystřídala obrovská vlna solidarity a sjednocení západních zemí
v postoji k této bezprecedentní
agresi. Rusko se stalo zemí, proti

které světové společenství uvalilo nejvíce sankcí na světě. Zda to
společně s bojovnou zarputilostí
Ukrajinců (ano, i já každé ráno
nejdříve zjišťuji, jestli prezident
Zelenskyj žije) povede k ukončení bojů, není jisté.
Přál bych si to, přál bych nám
to, a hlavně bych to přál Ukrajincům. Válka je vůl… a ten vůl stojí,
bohužel, za dveřmi.

# AKCENTA #GrandSlam #tenis

TENISOVÁ TÚRA MÁ TERMÍNY
NA NADCHÁZEJÍCÍ SEZONU
Jako každý rok, i letos na začátku
jara přinášíme termíny tenisové túry AKCENTA GRAND SLAM
2022 a jejích čtyř turnajů. Tentokrát se bude hrát v Hluboké nad
Vltavou, Havířově, Praze a závěrečný turnaj se uskuteční v Hradci Králové. První deblové zápasy
se rozehrají 27. května na tenisových kurtech TJ Hluboká nad Vltavou. Následně se přemístíme do
Tennis Hill Havířov, kde se bude
turnaj konat 24. června. V létě se
potkáme 22. července v TJ Spoje
Praha. Finální turnaj proběhne
16. září ve Sportpark HIT v Hradci Králové. Již nyní se těšíme na
Vaše nasazení a kvalitní výkony.
Partnerem této túry je již tradičně zdravá sportovní výživa od firmy ForActiv.

save the date
27. 5. Hluboká nad Vltavou
24. 6. Havířov
22. 7. Praha
16. 9. Hradec Králové

#DelongInstrumens #technologie #rozhovor

DELONG INSTRUMENTS PATŘÍ KE SVĚTOVÉ ŠPIČCE
Brněnská firma Delong Instruments patří mezi světové špičky
v transmisní elektronové mikroskopii. Své špičkové výrobky
exportuje do Evropy, Severní
Ameriky a do východní Asie
a letos navíc slaví 30 let své existence. Vyzpovídali jsme proto
jejího člena představenstva a finančního ředitele Tomáše Papírka. Celý rozhovor, ve kterém
popisuje historii a produktové
zaměření firmy a prozrazuje, kde
společnost získává zaměstnance či jak přečkala pandemii covidu, si můžete přečíst na webu
www.aexport.cz (klikněte zde).
POKUD SI ZÁJEMCE ZADÁ DO
GOOGLE JMÉNO DELONG INSTRUMENTS, NAJDE MIMO JINÉ
ODKAZ NA ČLÁNEK, VE KTERÉM
SE PÍŠE, ŽE TATO SPOLEČNOST
PATŘÍ MEZI SVĚTOVÉ ŠPIČKY
V TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÉ
MIKROSKOPII. CO SI POD TÍM
MŮŽEME PŘEDSTAVIT?
Zkusím to vysvětlit na konkrétních
příkladech. Delong Instruments
například vyrábí nejmenší transmisní elektronové mikroskopy
na světě, LVEM 5 a LVEM 25. Ten

nejmenší, LVEM 5, je dokonce jediným stolním transmisním elektronovým mikroskopem na světě.
Dalším příkladem mohou být
činnosti našeho výzkumu a vývoje: výstupy práce našich kolegů jsou součástí elektronových
mikroskopů a dalších zařízení,
která se honosí světovými nej.
V této oblasti, bohužel, nemůžeme být konkrétnější, jelikož
se jedná o výrobce zařízení pro
polovodičový průmysl. Ostatně,
jedním z důvodů, pro které si
světoví výrobci vybírají jako partnera právě Delong Instruments,
je naše naprostá diskrétnost.
JAK JSTE SE VYPOŘÁDALI
S OPAKOVANOU PANDEMIÍ
COVIDU? NAKOLIK TO OVLIVNILO VÁŠ BYZNYS?
Pandemie nás samozřejmě postihla jako každou výrobní firmu,
zejména v dodavatelsko-odběratelských vztazích z termínových
důvodů a současně zvýšeným
nárokem na organizaci vnitřních
procesů v souvislosti s covidovou
absencí pracovníků. Vzhledem
k tomu, že elektronové mikrosko-

py vyžadují instalaci a zaškolení
přímo u zákazníka našimi pracovníky, tak během covidových opatření v celém světě se nám posunovaly termíny a tím i platby za
tyto dodávky. Nicméně jsme silná
společnost, tak nám toto nezpůsobilo žádné zásadní problémy.
SOUČASNÝM SVĚTOVÝM DĚNÍM HÝBE VÁLEČNÝ KONFLIKT
NA UKRAJINĚ. JAKÝ BUDE MÍT
PODLE VÁS DOPAD NA SVĚTOVOU EKONOMIKU A MEZINÁRODNÍ OBCHOD? OVLIVNÍ
TATO UDÁLOST NĚJAK I VAŠI
SPOLEČNOST?
Vliv bude mít určitě, ale predikovat jak to dopadne, je velmi předčasné. Aktuálně jsou naše obchodní vztahy s Ruskou federací,
Běloruskem a Ukrajinou nulové.
DELONG INSTRUMENTS JE KLIENTEM SPOLEČNOSTI AKCENTA. KDY TATO SPOLUPRÁCE
ZAČALA A JAKÉ SLUŽBY VYUŽÍVÁTE?
Spolupráce začala v roce 2017.
Vzhledem k tomu, že 90 procent
tržeb Delong instruments je z exportu, v měnách EUR a USD, tak

ze služeb AKCENTY využíváme
měnové forwardy a eventuálně
spotové operace. A samozřejmě
s tím související informační služby
o aktuálních měnových kurzech.
JAK JSTE SE SLUŽBAMI AKCENTY SPOKOJEN? V ČEM VIDÍTE
JEJICH PŘÍNOS?
Se službami AKCENTY jsme spokojeni. Máme dohodnuty lepší
podmínky než ve standardní
bance.
UVÍTAL BYSTE JEŠTĚ ROZŠÍŘENÍ
TĚCHTO SLUŽEB?
V současné době nevidím potřebu dalších služeb pro naši společnost.
JAKÉ JSOU PLÁNY SPOLEČNOSTI DELONG INSTRUMENTS PRO
LETOŠNÍ ROK?
Nemáme zásadní investice, jelikož jsme v loňském roce proinvestovali 30 milionů korun do
rozšíření čistých prostor. Hlavní
plán je optimalizace interních
nákladů, restrukturalizace dodavatelských vztahů. A to zejména
s ohledem na inflaci.

#stalose #stanese #rizika #příležitosti

#EUR/CZK/USD #MiroslavNovák

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI V EKONOMICE
STŘEDNÍ EVROPA
Finanční trhy mají novou černou
labuť. Dva roky trvající pandemii
Covid-19 střídá válečný konflikt
na Ukrajině. V závěru února a na
začátku března se tak pod silným prodejním tlakem nacházely
všechny středoevropské měny.
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EVROPSKÁ UNIE

1Q/2Q
2022

Spotřebitelská inflace v evropských zemích na začátku letošního roku dále prudce zrychlovala
a válka na Ukrajině vyžene inflaci v řadě evropských zemích na
nejvyšší hodnoty od 70. let 20.
století.

Válečný konflikt na Ukrajině se
promítl do extrémně prudkého
růstu cen na komoditních trzích.
Razantní růst cen se týká energetických komodit, průmyslových
kovů a v neposlední řadě i některých zemědělských komodit,
především pšenice.

EURCZK
24,50-26,00
Válečný konflikt na Ukrajině se
výrazně promítl do vývoje koruny. Česká měna od konce února
prudce oslabovala a odevzdala
všechny zisky ze závěru loňského
a začátku letošního roku. Dalšímu případnému oslabení koruny
bude intervencemi bránit Česká
národní banka.

23,0
22,0

ČESKÁ REPUBLIKA

2Q
2022

USA

Domácí i evropská ekonomika
míří do stagflace, tj. slabého hospodářského růstu a vysoké inflace. Makroekonomické prognózy
ze začátku letošního roku pravděpodobně bude nutné výrazně
přepsat.

USDCZK
22,00-24,00
Pro vývoj koruny vůči americkému dolaru zůstává směrodatný
hlavní měnový pár EURUSD. Pro
nadcházející týdny je především
nutné počítat i nadále se zvýšenou volatilitou.

2Q
2022

Americká centrální banka (Fed)
navzdory výraznému zhoršení
sentimentu na finančních trzích
v březnu poprvé od prosince 2018 zvýší úrokové sazby.

EURUSD
1,050–1,110
2Q
2022

ČESKÁ REPUBLIKA
O tom, zda se bude letos v ČR inflace pohybovat v průměru „pouze“ kolem 10 % či zrychlí výrazně
nad 10 %, rozhodne vývoj cen na
komoditních trzích v nejbližších
týdnech.

Euro se od konce února nacházelo pod silným prodejním
tlakem kvůli válce na Ukrajině.
Evropská centrální banka však
navzdory značným rizikům oznámila rychlejší normalizaci měnové politiky. Americký Fed avizuje
první zvýšení úrokových sazeb již
na březen. Další oslabení eura je
během března a dubna pravděpodobnější variantou.

#pomoc #CZGDA #TyfloCentrum

POMÁHÁME NEJENOM FIRMÁM I V ROCE 2022
Jsme hrdí, že i pro rok 2022 můžeme potvrdit naše, již tradiční, partnerství s TyfloCentrem
Hradec Králové, které pomáhá
lidem se zrakovým postižením,
a CZDGA (České golfové asociace hendikepovaných), jejíž členové se účastní i našeho každoročního golfového turnaje. I nadále
budeme pokračovat v podpoře
basketbalového klubu BK Vysoká
nad Labem.
uzávěrka čísla 15. března 2022
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