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2015 – ROK, KTERÝ SE POVEDL

PR a komunikace, ACZ

JAN VLČEK

A je to venku: Rok 2015 byl pro naši společnost jedinečným. Rostli jsme výrazně ve všech ukazatelích, 
ať to byl objem zrealizovaných obchodů, který meziročně stoupl téměř dvojnásobě, nebo růst 
klientské základny o 10 %. Výrazně na oblibě získaly také produkty sloužící pro kurzové zajištění. 
U nich došlo meziročně také téměř k dvojnásobnému růstu objemu. To vše bylo korunováno čistým 
ziskem přes 26 milionů korun!

Nad očekávání dobré výsledky se nám přitom podařily v roce, který byl významně ovlivněn intervencí 
ČNB, a tedy velmi nízkou volatilitou na klíčovém kurzovém páru EURCZK. Na druhé straně 

ekonomické oživení, které bylo zřejmé v řadě evropských států, zvýšilo chuť a hlavně potřebu malých a středně velkých rem 
obchodovat. Rostli jsme přitom nejenom na českém trhu, ale také na všech ostatních evropských trzích, kde působíme.

Neohlížíme se jenom za rokem 2015, ale důležitý je pro nás rok letošní. V něm plánujeme řadu akcí pro Vás, naše klienty, 
míříme na nové trhy, chceme dál zlepšovat naše produkty, a pokud půjde vše podle plánu, tak se také přestěhujeme do 
nových prostor.

Na letošní rok se zkrátka těšíme. Doufám, že i Vy!    

AKCENTA MÍŘÍ NA NĚMECKÝ TRH
AKCENTA CZ vstoupila na nanční trh v roce 1997. Od 
té doby urazila pořádný kus cesty a stala se jedním 
z největších nebankovních hráčů na devizovém trhu 
v regionu střední Evropy. Své služby nabízí nejenom 
v Česku, ale také úspěšně na Slovensku, Maďarsku, Polsku 
a Rumunsku. 

V letošním roce chceme jít zase o kousek dál a představit 
naše produkty německým klientům. Věříme, že i zde 
budeme úspěšní.

POBĚŽÍME PRO DOBROU VĚC
Dne 14. 5. 2016 se uskuteční již druhý ročník charitativní 
akce Run For Help Poděbrady. Cílem této akce je získat 
nanční prostředky pro dobročinné účely a založit tradici 
charitativních běhů. Stejně jako v loňském roce, i letos 
budete moc na trati potkat běžce z AKCENTY. 

Kromě závodu na 10 km je připraven také rodinný běh 
a doprovodný program pro celou rodinu. Více informaci 
najdete na stránkách akce .www.runforhelp.cz

LADY ABRAHAMS TROPHY
OPĚT VÍTĚZSTVÍ SEVERU
Jedenáctý ročník Lady Abrahams Trophy, tentokrát 
v barvách AKCENTY, vyhrál potřetí za sebou tým Severu. 
Družstvo pod vedením kapitánky Evy Koželuhové tvořily 
hráčky Kateřina Čermáková, Kateřina Dolečková, 
Michaela Fabiánková, Kristýna Frýdlová, Sarah Hricíková, 
Eliška Kocourková, Sára Kousková a Jana Melichová. Hrálo 
se na hřišti Prague City Golf  na Zbraslavi a turnaj otevřel 
letošní českou golfovou sezónu. Kompletní výsledky 
turnaje lze najít .ZDE

Vstup do roku 2016 se povedl. Objem obchodů, které 
jsme pro naše klienty zpracovali v prvním kvartálu 
letošního roku, se meziročně zvýšil o čtvrtinu. 

O 10 % také stoupl počet klientských obchodů. 

1Q 2016 – RŮST OBJEMU
OBCHODŮ O ČTVRTINU
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http://www.golf.cz/novinky/11-lady-abrahams-trophy-sever-opet-vitezi/


FX VÝHLED NA 2 MĚSÍCE
Nic se nezměnilo. Nic se nemění. A v dohledné době se nic měnit nebude. Česká národní banka nadále 
operuje v režimu intervenčního režimu a brání posílení koruny pod hladinu 27 CZK/EUR. S pokračujícími 
intervencemi tak budeme muset velmi pravděpodobně počítat minimálně do konce letošního roku.

Vývoj koruny k americkému dolaru je vzhledem k intervenčnímu režimu ČNB plně odvislý od vývoje na 
hlavním měnovém páru EURUSD. Zkraje května se koruna k dolaru nacházela na devítiměsíčním maximu 
a nelze vyloučit její další zisky.

Na hlavním měnovém páru se možná po více jak ročním obchodování v postranním trendu schyluje k výraznější 
změně. Evropská centrální banka se nepřímo zavázala, že nepůjde s úrokovými sazbami hlouběji do záporu. 
Naopak americký Fed zvyšování sazeb dále odkládá. Posílení společné evropské měny nad hladinu 1,15 USD/EUR 
nelze ve 2. čtvrtletí vyloučit.
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uzávěrka: 6. 5. 2016

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ
Česká republika
1. čtvrtletí letošního roku potvrdilo, že 
růst české ekonomiky bude v letošním 
roce primárně o spotřebě domácností. 
Naopak tempo růstu průmyslové 
produkce bude s předchozími dvěma 
lety slabší. 

Eurozóna a USA
Další uvolňování měnové polit iky 
v eurozóně je pro větší část letošního 
roku krajně nepravděpodobné. V USA 
pro změnu tamní centrální banka 
odkládá zvyšování úrokových sazeb. 
Posilování USD je tak pro nadcházející 
měsíce pravděpodobně mimo hru.

Svět
Ropa velmi pravděpodobně dosáhla 
zkraje letošního roku svého dna (barel 
ropy Brent pod 30 USD) a od února její 
cena postupně roste. Více jak dvouleté 
období desinace tak pomalu, ale jistě 
končí.
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Svět
Obrat na trhu s ropou naznačuje, že 
období velmi nízké až záporné inace 
pomalu, ale jistě končí. Stabilizace ropy 
kolem 50 USD za barel stačí k tomu, aby 
se ve druhé polovině letošního roku efekt 
levných energií vyčerpal a spotřebitelská 
inace začala zvolna stoupat ke 2 %.

rok 2016březen 2016 rok 2016

Svět
Změna výhledu na růst spotřebitelských 
cen se začíná odrážet v cenách státních 
dluhopisů. Lze očekávat, že především u 
dluhopisů s delší splatností, např. 10 let, 
začnou jejich ceny postupně klesat.

Česká republika
Česká národní banka zatím posečká se 
zavedením záporných úrokových sazeb. 
Příliv spekulativního kapitálu v očekávání 
ukončení intervenčního režimu na koruně 
může ve druhé polovině letošního roku 
zesílit a centrálním bankéřům nakonec 
nezbude nic jiného než záporné sazby 
přeci jen zavést.

XVI. EXPORTNÍ FÓRUM
Již tradičně patřil duben v Mladých Bukách Exportnímu 
fóru. Tématem letošního již 16. ročníku byly tentokrát 
světové události a jejich vliv na český business a export. 
Velmi diskutovanou otázkou byl také nedostatek 
pracovních sil, který je podle exportérů brzdou průmyslu, 
a tedy i brzdou českého vývozu.  

Na akci se do Krkonoš sjelo přes 120 předních českých 
exportérů, kteří měli možnost poslechnout si přednášky 
řady významných hostů, jako byli např. Jiří Rusnok, člen 
bankovní rady ČNB, Jan Mládek, ministr průmyslu 
a obchodu ČR, Martin Tlapa, náměstek ministra 
zahraničních věcí ČR a další. Hlavní analytik společnosti 
AKCENTA CZ Miroslav Novák přednášel na téma 
"Zaměstnanci - nedostatkové zboží". 
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