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POŘÁD SE NĚCO DĚJE
Tedy alespoň v naší společnosti AKCENTA CZ to platí bezezbytku. Neustále pracujeme na
vylepšení našich produktů, rozšiřujeme portfolio služeb, naši odborníci se účastní seminářů
a konferencí. Uvědomujeme si, že získat v dnešní době ty správné informace, může být klíčové.
Proto Vám, našim klientům, poskytujeme každodenní informační servis doplněný týdenními
zprávami z nančních trhů.
NEWSLETTER, jehož první vydání právě čtete, má jediný cíl: informovat Vás o dění
v AKCENTĚ CZ. Již od založení společnosti před 18 lety stavíme na osobním přístupu k našim
klientům. Známe je, známe jejich potřeby a to nám umožňuje přinášet ta nejlepší řešení.
Chceme Vám proto přiblížit naši práci, naše cíle, naše vize. Věřím, že Vás to bude bavit.

JAN VLČEK
PR a komunikace, ACZ

XIV. EXPORTNÍ FÓRUM

NOVÉ FUNKCE OLB

16. a 17. dubna proběhlo v Mladých Bukách již 14. Exportní fórum, tentokrát s názvem Kam kráčí český export,
kterého se zúčastnilo přes 100 předních českých exportérů. Své příspěvky přednesl mimo jiné předseda vlády
Bohuslav Sobotka, ministr průmyslu a obchodu Jan
Mládek, viceguvernér ČNB Mojmír Hampl, generální
ředitel EGAP Jan Procházka nebo Helena Horská, hlavní
ekonomka Raiﬀeisenbank. S přednáškou všímající si
především situace v Rusku vystoupil také hlavní analytik
naší společnosti Miroslav Novák.

Dalšími vylepšeními prošla internetová platforma pro
obchodování OLB. Mezi hlavní novinky patří:
« Nové grafy znázorňující vývoj na daném měnovém

páru, včetně až měsíční historie.
« Prodloužení platnosti – nyní si můžete zadat xní

objednávku přes OLB až na 7 kalendářních dnů,
zadání a rušení objednávky je možné jen v obchodní
době, hlídání kurzu probíhá nonstop i mimo obchodní
dobu.
« Průběžné výpisy – sami si můžete generovat průběžné

výpisy podle toho, jak potřebujete z pohledu
časového období nebo typu generovaného pohybu.
« Lze zadávat trvalé a hromadné platební příkazy.

ANALYTIK MIROSLAV NOVÁK
PŘEDNÁŠEL NA UHK
24. března vystoupil Miroslav Novák, hlavní analytik
společnosti AKCENTA, na Univerzitě Hradec Králové
s přednáškou nazvanou Intervence České národní banky.
Přednáška se věnovala tématu vlastního průběhu intervence ČNB a tomu, co jí předcházelo. Stejně tak se dotkla
hodnocení intervence a délky trvání intervenčního
režimu. V závěru se diskutovalo o praktických možnostech využití intervence.

LUMPOVÉ A BERÁNCI ZÍSKALI CENU MAGNESIA LITERA
AKCENTA CZ již delší dobu spolupracuje s analytiky Markétou Šichtařovou a Vladimírem
Pikorou. Byla tedy celkem logicky partnerem jejich poslední knihy s názvem Lumpové
a beránci. Autoři se tentokrát pustili do detektivního příběhu z prostředí evropských bank.
Kniha vyšla v loňském roce a letos v dubnu byla oceněna v prestižní anketě Magnesia Litera
2015, když získala cenu čtenářů.

OBJEM ZAJIŠTĚNÍ U NAŠICH KLIENTŮ VÝRAZNĚ VZROSTL
Výrazně oslabující koruna
vůči dolaru zvýšila zájem
rem o termínové obchody.

USD/CZK
prosinec 2014 - duben 2015

AKCENTA CZ jen v prvním
kvartále zaznamenala u svých
klientů téměř dvojnásobný
meziroční nárůst objemu termínových obchodů.

OBCHODNÍ VÝSLEDKY VÝRAZNĚ NAD OČEKÁVÁNÍM
Obchodní výsledky společnosti AKCENTA CZ za první kvartál letošního roku předčily očekávání. Objem klientských
transakcí vzrostl v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 75 %. Nejvýrazněji v tomto směru rostl polský trh, kde
došlo k více než 100% nárůstu. Výrazně, o 85 %, také vzrostl objem uzavřených termínových obchodů.
„Především druhá polovina loňského roku se nesla ve znamení výraznějšího ekonomického oživení jak na českém trhu,
tak na trzích, které jsou klíčové pro český export. To se postupně promítlo do větší chuti a potřeby našich klientů z řad
importérů a exportérů realizovat devizové operace. Za první tři měsíce letošního roku s námi zobchodovali přes 16 mld.
korun. Celkově jsou obchodní výsledky výrazněji nad naším očekáváním," řekl k prezentovaným číslům Milan Cerman,
předseda představenstva společnosti AKCENTA CZ

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY A KTERÉ NÁS ČEKAJÍ
Česká republika

USA

Svět

Pozitivní příliv dat z domácí
ekonomiky pokračoval i v
prvních měsících letošního
roku.

Zvýšení úrokových sazeb na červnovém
zasedání FOMC (Fed) je po slabším výkonu americké ekonomiky v 1. čtvrtletí
letošního roku denitivně passé.

Cena ropy dosáhla na
začátku letošního roku
svého dna a její cena se
tak bude dále zvyšovat.

1. čtvrtletí 2015

9. 3. 2015

30. 4. 2015

2. čtvrtletí 2015

2. čtvrtletí 2015

5. 6. 2015

Eurozóna

Řecko

Česká republika

Evropská centrální banka
zahájila program kvantitativního uvolňování v měsíčním
objemu 60 mld. eur

Nekonečná vyjednávání
o nanční pomoci a prováděných reformách pokračují.

Překvapí mzdy vyšším růstem,
nebo bude jejich slabší růst
impulsem pro ČNB, aby
zvýšila intervenční hladinu?

VÝHLED NA 2 MĚSÍCE
EURCZK
27,50 CZK
EUR

Důvody k oslabení koruny se vzhledem k pozitivním číslům z domácí ekonomiky hledají těžko. Na druhé
straně, ČNB operuje v režimu intervenční hladiny 27 CZK/EUR, což brání výraznějšímu posílení koruny.

USDCZK
24-25 CZK
USD

Americká centrální banka s velkou pravděpodobností posune termín prvního růstu úrokových sazeb, což
povede k oslabení americké měny.

EURUSD
1,1-1,15 USD
EUR

Stejný důvod, jako u měnového páru USDCZK. Oslabení dolaru se projeví také na jeho vztahu ke společné
evropské měně.

