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Výhled 
V průběhu měsíce vzrostla intenzita některých trendů, které jsme identifikovali na začátku roku. Konkrétně centrální banky 
pokračovaly ve vydávání jestřábích prohlášení, a přestože by základní efekty měly ještě v tomto roce pomoci snížit celkovou 
míru inflace, zdroj zvýšené inflace se rozšířil – 80 % komponent košíku indexu spotřebitelských cen USA se nyní pohybuje 
meziročně nad 4 %. V tomto prostředí dále upřednostňujeme komodity s kratší durací. Hlavní změnou v průběhu měsíce je, 
že jsme dále snížili naši vysokou vytíženost v akciích a jsme teď v akciích neutrální. S ohledem na historické cykly naše 
modely ukazují, že bez ohledu na ještě vyšší volatilitu výnosů je riziko recese pro rok 2022 velmi nízké a že stále ještě existují 
dobré vyhlídky pro akcie díky dobrým podnikovým ziskům. Současně začínají akcie čelit velmi reálné výzvě, co se týče 
ocenění. Jelikož se Federální rezervní banka (Fed) zpožďuje za křivkou, nemyslíme si, že by výprodej akcií zachránil situaci 
nižších výnosů dluhopisů. V souladu s prostředím zvyšujících se úrokových měr jsme také uzavřeli naše pozice v dluhopisech 
s vysokými výnosy a italských vládních dluhopisech a máme teď negativnější postoj vůči dluhopisům investiční kvality.  

I když trh s dluhopisy na svém předním konci již v cenách zohlednil velké zvýšení úrokových měr a z hlediska Fedu je 
v cenách již zohledněno sedm letošních zvýšení úrokových měr, stále si myslíme, že rizika kvantitativního utahování a inflace 
nejsou dostatečně zohledněna v termínové struktuře výnosové křivky. Kromě toho nedávné zvýšení výnosů německých 
státních dluhopisů (bund) snižuje gravitaci pozitivních výnosů na dlouhém konci křivky USA. V důsledku toho nadále 
upřednostňujeme nižší duraci a realizujeme teď zisky z našeho „zplošťovače“ křivky 10/30letých dluhopisů, protože si vedl 
velmi dobře. S pohledem na rizika, která pro růst představují vyšší ceny energií ve Velké Británii, upřednostňujeme duraci 
Velké Británie před durací USA.  

Udržujeme si pozitivní názor na aktiva nově vznikajících trhů v poměru k aktivům rozvinutých trhů. Čína začíná posilovat 
stimulace a ekonomiky nově vznikajících trhů jsou obecně dále na cestě k normalizaci; růst nově vznikajících trhů se zlepšuje 
v poměru k růstu rozvinutých trhů; a reálné výnosy a měny na nově vznikajících trzích vypadají atraktivně ve srovnání s jejich 
rozvinutými protějšky. Z toho důvodu si udržujeme převahu investic do akcií nově vznikajících trhů a začínáme budovat portfolio 
místních dluhopisů nově vznikajících trhů. Jedinou změnou je, že zavíráme naši přetíženou pozici v japonských akciích (kterou 
jsme drželi jako protiváhu akcií nově vznikajících trhů) a vyměnili jsme ji za širší, méně vytíženou pozici v akciích rozvinutých trhů.  

V minulém měsíci jsme založili krátkou pozici v indexu Nasdaq relativně k indexu S&P500 za účelem řízení našich růstových 
investic v kontextu portfolia. Celkově se mírně přikláníme k hodnotě, ale nechceme tuto pozici příliš převážit, protože 
neočekáváme silné cyklické zotavení a trendy nákladových tlaků, technologických narušení a změn v energetice komplikují 
tradiční analýzu faktorů. Realizovali jsme zisky z naší dlouhé pozice v japonském jenu a udržujeme si dlouhou pozici v euru 
oproti švýcarskému franku a libře sterlingů. Po složitém měsíci si také držíme naši dlouhou pozici v kanadských dolarech 
oproti americkému dolaru.   

Celkově tedy cyklus dozrává, ocenění jsou drahá a korelace se mění. Základy býčího trhu založeného na snadných penězích 
se posouvají. Z hlediska alokace aktiv patří ke klíčovým strategiím nízké vytížení v dluhopisech a vysoké vytížení 
v komoditách a upřednostňování aktiv nově vznikajících trhů před aktivy rozvinutých trhů.   
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 Akcie ⚫  

Nacházíme se teď ve zralejší fázi ekonomického cyklu, kde k hlavním výzvám patří 
stoupající úrokové míry a dosažení vrcholu růstové dynamiky. V této situaci 
přísnějších podmínek likvidity byly akcie sníženy na neutrální. 

Vládní dluhopisy ⚫  
Ocenění nadále vypadají drahá ve srovnání s našimi modely, protože Fed se dále 
otáčí jestřábím směrem v reakci na inflační tlaky.  

Komodity ⚫  V komoditách jsme nadále pozitivní. Země celého světa se otvírají a nabídka zůstává 
nízká z důvodu nízkých investic v mnoha sektorech. 

Úvěr ⚫  
Silné základní charakteristiky, které jsme doposud viděli, mohou dosahovat vrcholu, 
zatímco eskalující napětí na Ukrajině představuje zřejmý a okamžitý katalyzátor 
zhoršujícího se sentimentu. 
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USA ⚫  Americké akcie na začátku roku trpěly z důvodu zvýšených ocenění a jestřábích 
postojů Fedu. Další utahování měnové politiky pravděpodobně trhu přitíží.  

Spojené království ⚫  Důraz na obranné a komoditní akcie trhu pomohl; uvidíme však, jestli britský akciový 
trh dokáže překonat předpovědi za situace silné britské libry. 

Evropa ⚫  V prostředí stoupající inflace a zvýšených geopolitických rizik v Rusku a na Ukrajině 
si dále udržujeme neutrální postoj. 

Japonsko ⚫  
Pro japonské akcie bude lepší výkon obtížný bez synchronizovaného globálního 
zotavení. Proto prozatím zůstáváme stranou. 

Globální nově 
vznikající trhy1 

⚫  
Dále upřednostňujeme nově vznikající trhy před rozvinutými trhy, protože většina 
nově vznikajících trhů se nachází v jiné fázi ekonomického cyklu a ochota Číny podle 
potřeby stimulovat trhu výrazně pomohla. 

Asie 
kromě 
Japonska 

Čína ⚫  Čínské úřady začaly stimulovat selektivní části ekonomiky a uvolňovat politiku, i když 
pouze přírůstkově. 

Nově 
vznikající 
trhy v Asii 
kromě 
Číny 

⚫  Problematická místa dodávky začínají odeznívat, nejistoty však přetrvávají, včetně 
nadcházejících korejských voleb. 
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USA ⚫  
Myslíme si, že Fed se zpožďuje za křivkou, a proto ji musí dohnat; růst je vyšší než 
trend, mzdy dále stoupají a očekávaná inflace zůstává nad cílovou hodnotou. 

Spojené království ⚫  
Výnosy britských dluhopisů (giltů) se v posledních týdnech výrazně posunuly, protože 
investoři očekávají v letošním roce další vzestup úrokových měr, zatímco vyvrcholení 
inflace se očekává v dubnu. 

Německo ⚫  
Zdá se, že měnová divergence mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Fedem končí 
poté, co ECB omezila svou holubičí rétoriku. 

Japonsko ⚫  Zůstáváme stranou, v blízké budoucnosti neočekáváme žádné velké pohyby. Trh dále 
nabízí negativní výnosy, což v kontextu portfolia snižuje hodnotu. 

Spojené s inflací 
v USA 

⚫  Klasifikaci jsme snížili na negativní, protože reálné úrokové míry se mohou zvýšit 
s cílem kontrolovat stoupající inflaci.  

Nově vznikající 
trhy – místní měny 

⚫  

Ocenění a hodnota „carry“ jsou lákavé – obchodování s výnosovým diferenciálem 
mezi nově vznikajícími a rozvinutými trhy je na nejvyšší úrovni od globální finanční 
krize. Mnohé země s nově vznikajícími trhy jsou také dále na cestě měnové 
normalizace.  

 
 
 
 

 
    

 
1 Globální nově vznikající trhy zahrnují střední a východní Evropu, Latinskou Ameriku a Asii. 
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USA ⚫  
Očekáváme další rozšíření rozpětí, protože současné indikátory sentimentu jsou 
slabé a volatilita trhu vzhledem k nejistotám ohledně centrálních bank 
a geopolitickým rizikům pravděpodobně potrvá.  

Evropa ⚫  Domníváme se, že technické parametry trhu utrpí, protože podpora ECB pro úvěrové 
trhy je stahována rychleji, než se čekalo. 

Nově vznikající 
trhy – USD 

⚫  
Ocenění nadále vypadají atraktivní, ale trh je velmi zranitelný vůči změnám 
sentimentu. S ohledem na rizika způsobená geopolitickým napětím jsme klasifikaci 
snížili. 
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 USA ⚫  Sice nadále preferujeme vysoké výnosy na všech rozvinutých trzích, avšak ocenění 
a vyšší budoucí nabídka naše nadšení pro USA oslabují. 

Evropa ⚫  
Evropské úvěry s vysokými výnosy nabízejí trochu přitažlivější ocenění. U evropských 
dluhopisů s vysokými výnosy základní charakteristiky také vypadají pevnější než 
u jejich amerických protějšků s ohledem na nižší zadlužení a lepší úrokové krytí. 
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Energie ⚫  Zůstáváme pozitivní a očekáváme, že ceny porostou. Poptávka po ropě dále přináší 
zisky a zásoby se dále snižují, protože trh zůstává v deficitu. 

Zlato ⚫  I když zůstáváme neutrální, zlato se zdá být lépe oceněno než reálné výnosy, což 
může být atraktivní, pokud dosáhneme vrcholu jestřábí pozice Fedu. 

Průmyslové kovy ⚫  
Poptávka mimo Čínu nadále roste a politika v Číně je více podpůrná. Zaměření na 
obnovitelné energie také přináší výrazná dlouhodobá pozitiva. 

Zemědělství ⚫  
Globální nedostatek hnojiv a vyšší vstupní náklady se pravděpodobně projeví 
v dodávkách na trh. V důsledku toho se očekává, že ceny prudce porostou, protože 
objednávky jsou nad historickými průměry. 
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USD ⚫  Prozatím zůstáváme neutrální s ohledem na výrazné omezení nákupů a skutečnost, 
že vzestupy úrokových měr jsou již v ceně zohledněny.  

Britská libra ⚫  Trh již cenově zareagoval na agresivnější postoj Bank of England; nedávná data však 
ukazují, že britský růst již může zpomalovat. 

Euro ⚫  Tón ECB je teď více jestřábí. Dveře proto zůstávají otevřeny pro dřívější vzestup 
úrokových měr, než se očekávalo. 

Čínský juan ⚫ 
Očekáváme zpomalení exportu a snižování úrokových měr, což povede ke snížení 
hodnoty renminbi (zahraničí), jak upozorňují tvůrci politik. 

Japonský jen ⚫  Rostoucí intenzita očekávání růstu úrokových měr v USA a fiskální stimul v Japonsku 
by měly způsobit další pokles japonského jenu. 

Švýcarský frank ⚫  
Očekává se, že kurz švýcarského franku bude nadále dokonce nižší než kurzy 
evropských měn, a se zvyšováním úrokových měr ze strany Fedu atraktivita tak 
nízkého „carry“ ještě klesá.  

  
Zdroj: Schroders, únor 2022. Výhledy pro akcie, vládní dluhopisy a komodity jsou založeny na návratnosti v poměru k hotovosti v místní měně. 
Výhledy pro korporátní dluhopisy a vysoké výnosy jsou založeny na úvěrových rozpětích (tj. zajištěné durací). Výhledy pro měny jsou v poměru 
k americkému dolaru, kromě dolaru vztahujícího se k tržnímu koši. 
 
Důležité informace 
Tyto informace představují reklamní sdělení. Společnost nenese žádnou odpovědnost za faktické chyby nebo chybné názory. Účelem tohoto materiálu není 
poskytovat účetní, právní nebo daňové poradenství nebo investiční doporučení a nelze ho k takovým účelům použít. Při přijímání individuálních investičních 
a/nebo strategických rozhodnutí není možné spoléhat na názory a informace obsažené v tomto materiálu. Minulý výkon není určující pro budoucí výkon 
a nemusí se opakovat. Hodnota investic a výnosů z investic může klesat nebo stoupat a investoři nemusí získat zpět částky, které původně investovali. 
Změny měnových kurzů mohou způsobit pokles, stejně jako vzestup, hodnoty investic. Společnost Schroders vyjádřila v tomto dokumentu své vlastní názory 
a stanoviska, které se mohou změnit. Stanoviska a názory obsažené v tomto dokumentu představují stanoviska a názory jejich autorů a nemusejí nutně 
vyjadřovat názory uvedené nebo přijaté v jiných sděleních, strategiích nebo fondech společnosti Schroders. Domníváme se, že informace zde uvedené jsou 
správné; společnost Schroders však neručí za jejich úplnost nebo přesnost. Společnost Schroders bude správcem údajů ve vztahu k vašim osobním údajům. 
Informace o tom, jakým způsobem společnost Schroders zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů, které jsou 
k dispozici na adrese www.schroders.com/en/privacy-policy/ nebo na vyžádání, pokud k této webové stránce nemáte přístup. V zájmu vaší bezpečnosti může 
být komunikace nahrávána nebo monitorována. Vydává společnost Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 
Lucembursko. Uvedené předpovědi nejsou zaručeny; poskytují se pouze k datu vydání a nelze se na ně spoléhat. Naše předpovědi jsou založeny na našich 
vlastních předpokladech, které se mohou změnit. Neneseme odpovědnost za žádné chyby, skutečnosti nebo názory a nezavazujeme se, že vás budeme 
informovat o změnách našich předpokladů nebo předpovědí. Předpovědi a předpoklady mohou být ovlivněny externími ekonomickými či jinými faktory. 


