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  Úvod 

 

Navzdory pozitivnímu růstu se situace akcií ve srovnání 
s předcházejícími čtvrtletími zhoršila. Zvyšovaly se obavy ohledně 
vyhlídek na zpřísňování měnové politiky některými klíčovými 
centrálními bankami v reakci na silnější růst a inflaci. To vedlo investory 
k návratu na defenzivnější a na růst orientované trhy. S&P 500 patřil 
k nejvýkonnějším, zatímco japonské akcie zaostávaly. Vládní i úvěrové 
dluhopisy přinesly pozitivní výnosy. Mezi třídami aktiv si nejlépe vedly 
komodity, díky prudkému nárůstu cen ropy.  

Úspěch očkování, podpora oficiální politiky a přizpůsobivost mnoha 
firem při podnikání za výrazných omezení kvůli pandemii covid-19 nás  
vedly k navýšení naší předpovědi globálního růstu. V krátkodobém 
horizontu očekáváme vysokou inflaci z důvodu zvýšených cen komodit 
a znovuotevírání sektoru služeb. Tyto faktory by měly postupně 
pominout, ale v příštím roce očekáváme nárůst inflace spojený 
s uzavíráním produkční mezery a ubýváním kapacity. V této situaci 
očekáváme, že Úřad pro federální rezervy (Fed) začne v prosinci tohoto 
roku omezovat nákupy aktiv a ve 4. čtvrtletí 2022 začne zvyšovat 
úrokové sazby.  

Největším rizikem pro náš centrální makroekonomický výhled je scénář 
„vzestupu a pádu“, ve kterém dochází k silnějšímu růstu, než se čekalo. 
Inflace rovněž prudce roste a měnová politika se zpřísňuje, což povede 
v příštím roce k výraznému poklesu hospodářské aktivity.  

S ohledem na silné zotavení globálního růstu si udržujeme vysoké 
vytížení v komoditách. Toto aktivum také nabízí určitou ochranu před 
inflací způsobenou zvyšováním nákladů. Současně si zachováváme 
pozitivní výhled u akcií, ale snižujeme vytížení u vládních dluhopisů 
a úvěrů. Obrátili jsme se zády k americkým dluhopisům investiční 
kvality z důvodu jejich vysokého ocenění. U akcií očekáváme obrovský 
růst zisků, který vykompenzuje dopad vyšších výnosů z dluhopisů. 
V rámci akcií upřednostňujeme oblasti trhu, které jsou méně citlivé na 
duraci, jako je Evropa a hodnotové sektory.  

7. července 2021 

Keith Wade 
hlavní ekonom a stratég 

 

Tina Fong, stratég CFA 
 

 

 

 

 

 

 
Editoři: Keith Wade, Tina Fong a Hannah Willing 
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Výhled alokace aktiv: 
Smíšená skupina 
(s více druhy aktiv) 

 
 

Ekonomický přehled 

Zvyšujeme naši předpověď globálního růstu a nyní 
očekáváme, že světová ekonomika v letošním roce vzroste 
o 5,9 % (předtím 5,3 %) a poté v r. 2022 zpomalí na 4,5 % 
(předtím 4,6 %). Naše předpovědi inflace se rovněž zvyšují 
– inflaci globálního indexu spotřebitelských cen (CPI) nyní 
očekáváme na úrovni 2,9 % (předtím 2,6 %) a v r. 2002 na 
2,5 % (předtím 2,4 %). Posun reflačním směrem ukazuje 
úspěch spuštěného očkování, podporu oficiálních politik 
a přizpůsobivosti mnoha firem při fungování přes 
obrovská omezení kvůli pandemii covid-19. 

Zvýšení inflace je z velké míry způsobeno vzestupem cen 
komodit a rychlým tempem zotavení. To v některých 
sektorech světové ekonomiky vytvořilo problematická 
místa. Růst v r. 2021 bude nejrychlejší ve 21. století. I když 
je k dispozici dostatečná rezervní kapacita, nelze ji uplatnit 
dostatečně rychle na to, aby se zabránilo nedostatkům 
materiálů, součástí a práce, které krátkodobě vzniknou.  

Zotavení růstu vychází ze znovuotevření sektoru služeb – 
tento vývoj pomáhá více rozvinutým ekonomikám než 
rozvíjejícím se trhům. Proto je zvýšená předpověď 
založena na USA a Evropě, zatímco na rozvíjejících se 
trzích dojde pouze k nevýznamnému zvýšení. Tento rozdíl 
v růstu ještě zvyšuje lepší dostupnost vakcín a fiskální 
podpora v rozvinutých ekonomikách. Takový výsledek 
je v kontrastu se zotavením z poslední recese, kdy masivní 
stimulus v Číně vyvedl rozvíjející se trhy z globální 
finanční krize. 

Měnová a fiskální politika 

Na straně fiskální politiky došlo k zeštíhlení nedávno 
navrženého plánu infrastruktury prezidenta Bidena 
v hodnotě 2,3 biliónu USD na částku asi 1 biliónu 
USD s 579 miliardami USD nových výdajů. Tento plán 
by v průběhu osmi let investoval do tradiční infrastruktury 
a rovněž do boje proti změně klimatu. 

 
 
V Evropě očekáváme, že by ve druhé polovině r. 2021 měly 
začít být vypláceny prostředku z Fondu na oživení Evropy 
(v hodnotě 5,4 % HDP). V Japonsku by měly výdaje 
v hodnotě 8,7 % HDP oznámené v r. 2020 podpořit růst 
na konci roku 2021 a v r. 2022. Fiskální impuls se však 
v r. 2021 oslabí (změna cyklicky upravované primární 
bilance má vzrůst o 2,6 % HDP).  

Co se týče měnové politiky, stále věříme, že současný 
prudký nárůst inflace v USA bude dočasný. Očekáváme 
však zrychlení inflace v příštím roce a potřebu přísnější 
měnové politiky. Z toho důvodu očekáváme, že Fed 
začne zpřísňovat již ve 4. čtvrtletí tohoto roku (namísto 2. 
čtvrtletí příštího roku) a zvýší úrokové míry na konci 
r. 2022 (předtím v r. 2023). 

Předpovídáme, že Evropská centrální banka bude v tomto 
i příštím roce udržovat nezměněné úrokové míry. 
V současné době se očekává, že počátkem příštího roku 
ECB ukončí svůj nouzový pandemický program nákupu 
aktiv. Ve Velké Británii se očekává, že CPI nedosáhne 
inflačního cíle centrální banky, není tedy pravděpodobné, 
že by v horizontu předpovědi došlo k vzestupu úrokových 
měr. Bank of England však zpomaluje kvantitativní 
uvolňování a může se rozhodnout zpřísnit podmínky 
likvidity prostřednictvím makroprudenční 
(makroobezřetnostní) politiky. 

V Japonsku není pravděpodobné, že by v průběhu období 
předpovědi došlo k pozvednutí inflačních očekávání, což 
by mělo zabránit Bank of Japan v utahování měnové 
politiky. Očekáváme, že Bank of Japan si ponechá možnost 
zvýšení nákupu aktiv v případě potřeby. 
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Na rozvíjejících se trzích neočekáváme, že by People’s 
Bank of China změnila nastavení své měnové politiky, 
ale je pravděpodobné, že se krátkodobé úvěrové míry 
zvýší. Očekáváme, že Reserve Bank of India zvedne 
úrokové míry jednou, koncem příštího roku. V Brazílii 
očekáváme zvýšení úrokových měr na 5 % koncem  
tohoto roku. V Rusku se očekává, že se úrokové míry 
v nadcházejících měsících dostanou na 5,75 % a po 
dobu období předpovědi pak zůstanou beze změny. 

Dopady na trhy 

Domníváme se, že by kombinace další politiky 
podpory ze strany státních orgánů a silnějšího 
globálního růstu měla podpořit akcie. Co je důležité, 
očekáváme výhled obrovských zisků a silný růst 
výnosů, které kompenzují dopad vyšších výnosů 
z dluhopisů. 

Z toho důvodu si udržujeme převahu alokace investic 
do akcií, obzvláště proto, že příležitosti k návratnosti 
v jiných třídách aktiv, např. v případě úvěrů, jsou 
omezené. Také jsme se snažili snížit riziko z vyšších 
výnosů dluhopisů prostřednictvím pozic v zemích 
a sektorech, např. finančním. 

V akciích je naším oblíbeným trhem Evropa kromě 
Velké Británie. Silné zrychlení tempa očkování, 
společně s peněžní podporou Evropské centrální 
banky by měly trh podpořit. Cyklický charakter 
akciového indexu také znamená, že má nejlepší šanci 
těžit z oživení globální ekonomiky. 

Věříme, že japonské akcie jsou také dobře nastaveny, 
aby těžily ze zotavení globálního obchodu, s ohledem 
na vytížení v průmyslu. Nadále pozitivně vidíme akcie 
Pacifické oblasti kromě Japonska. 

Co se týče akcií USA, vidíme vývoj pozitivně, protože 
výnosy korporací nadále příjemně překvapují 
a měnový stimulus Fed nadále poskytuje podporu. 

V porovnání s historií a jejich protějšky jsou však 
ocenění drahá. 

Pozitivně vidíme i trh Velké Británie, protože nabízí 
atraktivní ocenění a cyklický charakter. Silná libra 
však stále působí na index FTSE s ohledem na jeho 
vysokou expozici zahraničním výnosům. 

V průběhu čtvrtletí jsme povýšili akcie rozvíjejících 
se trhů na akcie s pozitivním skóre. Tento region 
nadále nabízí atraktivní ocenění ve srovnání s jinými 
akciovými trhy. Navíc by slabý americký dolar (USD) 
mohl být větrem v zádech výkonu akcií rozvíjejících 
se trhů. 

Ohledně durace jsme zůstali negativní. Nadále se 
domníváme, že existuje další prostor pro zvýšení 
výnosů, pokud bereme v úvahu znovuoživení 
globálního růstu a vyhlídky na zpřísňování pravidel 
likvidity centrálními bankami. Ocenění jsou také stále 
vysoká, přes nedávný nárůst výnosů z dluhopisů. 

Ve světě státních dluhopisů zůstáváme negativní vůči 
hlavním rozvinutým trhům a neutrální ohledně 
dluhopisů rozvíjejících se trhů s denominací v místní 
měně. Pro srovnání máme stále pozitivní názor 
na dluhopisy rozvíjejících se trhů s denominací v USD, 
ale zůstáváme vysoce selektivní v prostoru 
tvrdých měn. 

U podnikových úvěrů jsme konstruktivnější 
u vysokých výnosů, ale negativně vidíme dluhopisy 
investiční kvality. Ocenění se stále zvyšují a jsou velmi 
drahá na všech rozvinutých trzích a výhled pro 
technické faktory se zdá být do budoucna méně 
příznivý. Ve světě investiční kvality jsme neutrální vůči 
Evropě a negativní vůči USA. Technické parametry 
a základní ekonomické charakteristiky jsou ve 
srovnání s trhem USA větší oporou.  
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Co se týče komodit, zůstáváme pozitivní. Distribuce 
vakcín a fiskální stimulus zvyšují poptávku, zatímco 
nabídka zůstává potlačena nízkými investicemi 
v mnoha sektorech. 

V sektoru komodit jsme si zachovali pozitivní postoj 
vůči energetickému komplexu. Globální poptávka po 
ropě je silná a globální zásoby se snižují. Zachovali 
jsme si pozitivní postoj vůči zemědělství. Dodávky 
v USA jsou nadále problematické a silná globální 
poptávka a nepříznivé počasí vedou k narušení 
dodávek. 

Mezitím nastavení naší pozice v průmyslových kovech 
zůstalo pozitivní. Přes zpomalení poptávky v Číně 
by se poptávka ve zbytku světa měla při současné 
normalizaci globální aktivity zotavovat silně. Současně 
zásoby kovů zůstaly nízké, což by mělo podpořit ceny. 

Naopak jsme neutrální v cenných kovech. Na pozadí 
silnějšího globálního růstu a potenciálního snížení 
nákupů aktiv centrálními bankami vidíme málo 
prostoru pro další snížení skutečných výnosů 
z dluhopisů a podporu cen zlata. 
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Přiřazení aktiv – shrnutí 
 

Maximálně pozitivní              Pozitivní              Neutrální             Negativní             Maximálně negativní 

Akcie  Vládní dluhopisy  Úvěr 

USA 

 
Evropa kromě Spojeného 
království 

 
Spojené království 

 
Pacifik kromě Japonska 

 
Japonsko 

 
Rozvíjející se trhy 

 

 

Dluhopisy US Treasury 

 
Britské Gilts 

 
Německé Bunds 

 
Japonské vládní dluhopisy 

 
Spojené s inflací v USA 

 
Dluhopisy rozvíjejících se trhů 
(místní měna) 

 

 

USA investiční kvalita 

 
EU investiční kvalita 

 
USA vysoké výnosy 

 
EU vysoké výnosy 

 
Dluhopisy rozvíjejících se trhů 
(USD) 

 
 

 

Komodity 
 

 

Nemovitosti 
 

 

Průmyslové kovy 

 
Energie 

 
Zemědělství 

 
Vzácné kovy (zlato) 

 

 

Spojené království 

 
Eurozóna 
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Výhled regionálních akcií 
Hlavní body 
 

Maximálně pozitivní                 Pozitivní         Neutrální           Negativní         Maximálně negativní 

Akcie   

USA 
 

Spojené království 
 

Evropa mimo Spojeného 
království 
 

Výnosy amerických korporací nadále 
pozitivně překvapují a měnový 
stimulus od Fedu nadále poskytuje 
podporu. V porovnání s historií 
a jejich protějšky jsou však 
ocenění drahá. 
 

Stále dáváme přednost cyklickým 
a hodnotovým sektorům před 
defenzivními a růstovými oblastmi 
trhu. Je to proto, že pravděpodobně 
budou těžit z balíčku fiskálního 
stimulu a znovuotevření  
americké ekonomiky. 

Rychlost, s jakou britské úřady očkují 
své obyvatelstvo, pomůže 
k rychlejšímu zrušení omezení 
a přispěje k zotavení ekonomiky. 
Fiskální a měnové stimuly jsou 
nadále podpůrné. 

Přitom britský trh nabízí cyklicitu 
a atraktivní ocenění. Silná libra však 
stále působí na index FTSE 
s ohledem na jeho vysokou expozici 
zahraničním výnosům. 

Silné oživení tempa očkování, 
společně s měnovou podporou 
Evropské centrální banky nás vede 
k přesvědčení, že Evropa bude těžit 
z očekávaného znovuotevření. 

Region je také dobře připraven na 
to, aby těžil z oživení globální 
ekonomiky s ohledem na cyklický 
charakter akciových trhů. Konkrétně 
expozice v sektorech, jako jsou 
průmyslové a zbytné spotřební 
zboží, budou nejvíce těžit 
z normalizace ekonomické aktivity. 

   

Japonsko 
 

Pacifik kromě Japonska1 
 

Rozvíjející se trhy 
 

Zachovali jsme si pozitivní názor 
na japonské akcie. Stále věříme, 
že Japonsko je dobře nastaveno, aby 
těžilo z cyklického zotavení 
globálního obchodu. Je to z důvodu 
vysoké koncentrace průmyslových 
akcií v akciovém indexu. 

Očkování také zrychluje, což by mělo 
napomoci při znovuotevření 
ekonomiky. A mezitím masivní 
fiskální odpověď vlády a velice 
vstřícná měnová politika by měly 
podpořit zvýšení ekonomické aktivity. 

Udržujeme si pozitivní postoj vůči 
Pacifické oblasti kromě Japonska. 
V Austrálii je oživení cen komodit, 
obzvláště železné rudy, pro trh 
pozitivní. I když oslabující růst úvěrů 
v Číně by mohl mít na sentiment vůči 
regionu protichůdný vliv. 

Současně měnová a fiskální politika 
zůstávají vstřícné. Avšak nedávný 
nárůst případů onemocnění covid-19 
v Austrálii poukazuje na to, že 
pomalejší tempo očkování v tomto 
regionu by mohlo být překážkou 
znovuotevření a aktivity těchto 
ekonomik. 

V průběhu čtvrtletí jsme povýšili 
akcie rozvíjejících se trhů na akcie 
s pozitivním skóre. Tento region 
nadále nabízí atraktivní ocenění 
ve srovnání s jinými akciovými trhy. 
Navíc by slabý americký dolar mohl 
být větrem v zádech výkonu akcií 
rozvíjejících se trhů.  

V regionu nadále upřednostňujeme 
rozvíjející se asijské trhy, konkrétně 
Jižní Koreu a Tchaj-wan. Je to proto, 
že výhledy jejich výroby zůstávají 
optimistické s ohledem na silnou 
světovou poptávku a nízké zásoby 
polovodičů. 

  

                                                            
 
 
1 Austrálie, Nový Zéland, Hongkong a Singapur 
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Výhled investic s pevným výnosem 
Hlavní body 
 

Maximálně pozitivní                 Pozitivní         Neutrální           Negativní         Maximálně negativní 

Dluhopisy 

Vládní 

 
Korporátní  
investiční kvality 

 

S vysokým výnosem  

 
 

Naše pozice vůči duraci zůstala negativní. 
I když se ocenění mírně zlepšila 
s nedávným vzestupem výnosů 
z dluhopisů, zůstávají nadále drahá. 
Nadále se domníváme, že existuje další 
prostor pro zvýšení výnosů, pokud 
bereme v úvahu znovuoživení globálního 
růstu a potenciální zpřísňování pravidel 
likvidity klíčovými centrálními bankami, 
obzvláště americkým Úřadem pro 
federální rezervy (Fed). 

Mezi státními dluhopisovými trhy jsme si 
zachovali negativní postoj vůči státním 
dluhopisům USA (US Treasuries). 
S ohledem na výhled silného růstu nadále 
trvá tlak na zvýšení výnosů dluhopisů 
USA. Také se očekává, že Fed koncem 
tohoto roku začne omezovat kvantitativní 
uvolňování.  

Rovněž jsme si zachovali negativní postoj 
vůči německým státním dluhopisům 
(German Bunds). Kombinace slabých 
„carry“ obchodů (strategie založená na 
rozdílných úrokových sazbách) 
a zrychlující intenzity ekonomiky nás vede 
k přesvědčení, že německé státní 
dluhopisy si nepovedou dobře. 

Ohledně britských dluhopisů Gilts jsme 
poněkud více negativní z důvodu 
růstových vyhlídek podpořených rychlým 
postupem očkování. Se stoupající inflací 
a silnější ekonomickou aktivitou se 
očekává, že Bank of England zredukuje 
nákupy aktiv.  

V japonských státních dluhopisech jsme si 
zachovali nízké vytížení. Je to proto, že 
tento trh nabízí negativní výnosy, což 
v kontextu portfolia snižuje hodnotu. 

Negativně vidíme americké úvěry 
investiční kvality a postoj k evropským 
úvěrům investiční kvality snižujeme na 
neutrální.  

V sektoru amerických úvěrů investiční 
kvality jsou ocenění extrémně drahá, což 
znamená, že americký trh je obzvláště 
zranitelný ve smyslu posunů tržního 
sentimentu a technických faktorů. 
S ohledem na technické faktory obvykle 
negativní cenová akce způsobí tok 
investic na tento trh. 

Technické parametry a základní 
ekonomické charakteristiky jsou v Evropě 
více podpůrné ve srovnání s trhem USA. 
Přes silnější technické parametry 
podpořené Evropskou centrální bankou 
zůstávají úvěrová rozpětí stále nízká, 
a proto se ocenění zdají stále více 
přehnaná. 

Spojené s indexem 
 
Snížili jsme skóre amerických dluhopisů 
spojených s inflací na neutrální. I když 
přetrvává výhledové riziko inflace 
s ohledem na agresivní rozsah stimulů 
pro fiskální a měnovou politiku, 
uvědomujeme si, že inflační očekávání se 
hodně posunula. Náš model také 
naznačuje, že trh, obzvláště inflační 
prémie na předním konci křivky, je již 
v ceně zohledněn. 

Jsme mírně pozitivní, co se týče 
amerických i evropských trhů s vysokými 
výnosy, které vycházejí především ze 
zlepšených korporátních výnosů 
snižujících zadlužení. Očekáváme, že 
v USA bude tato dynamika pokračovat, 
i když velice úzká úvěrová rozpětí 
znamenají, že v ocenění bude málo 
prostoru na chyby.  

U evropských dluhopisů s vysokými 
výnosy vypadají základní charakteristiky 
pevnější s ohledem na nižší zadlužení 
a lepší úrokové krytí. Ačkoli se tempo 
očkování v regionu zvyšuje, nedostatek 
koordinovaných fiskálních programů na 
zotavení zvyšuje možnost vyšších 
budoucích neplnění závazků 
u korporátních dluhopisů. 

Dluhopisy rozvíjejících se 
trhů 
 
S denominací v USD: Zachováváme si 
pozitivní postoj, ale myslíme si, že mezi 
klíčové faktory, které je třeba sledovat, 
patří fiskální zhoršení a úroveň reálných 
úrokových sazeb. Oba tyto faktory jsou 
v současné době příznivé. Snížili jsme 
expozici ve státních úvěrech s vysokými 
výnosy na rozvíjejících se trzích s ohledem 
na nedávné zúžení rozpětí. Na 
rozvíjejících se trzích však nadále 
upřednostňujeme korporátní úvěry vyšší 
kvality a státní úvěry s vysokými výnosy 
z důvodu jejich atraktivnějšího ocenění. 
 

 
S denominací v místní měně: 
Riziko omezování v USA nadále působí 
proti výkonu místních dluhopisů na 
rozvíjejících se trzích. Ale základní obraz 
regionu Latinské Ameriky se zlepšil 
s ohledem na výhled silného růstu, 
kterému napomáhá probíhající očkování 
a přelévání účinků amerického fiskálního 
stimulu. 
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Alternativní výhledy 
Hlavní body 
 

Maximálně pozitivní                 Pozitivní         Neutrální           Negativní         Maximálně negativní 

Alternativy 

Komodity 

 

Nemovitosti Velká Británie 

 

Nemovitosti Evropa 

 

Co se týče komodit, zůstáváme pozitivní. 
Distribuce vakcín a fiskální stimulus 
zvyšují poptávku, zatímco nabídka 
zůstává potlačena nízkými investicemi 
v mnoha sektorech. 

Co se týče energetického sektoru, 
zůstáváme nadále pozitivní, naše 
přesvědčení však oslabilo od té doby, co 
se cena WTI ropy pohybuje nad 70 USD za 
barel. Nicméně globální poptávka po ropě 
je nadále silná. Globální zásoby se nadále 
snižují, neboť trh zůstává v deficitu. 

Zachováváme si pozitivní výhled na 
průmyslové kovy. Přes zpomalení 
poptávky v Číně by se poptávka ve zbytku 
světa měla při současné normalizaci 
aktivity zotavovat silně. Zásoby kovu 
zůstávají nízké, obzvláště v sektoru mědi, 
což by mělo podpořit ceny.  

Zachovali jsme si pozitivní postoj vůči 
zemědělství. Dodávky v USA jsou nadále 
problematické a silná globální poptávka 
a nepříznivé počasí vedou k narušení 
dodávek. Výsadba však předběhla plán 
a očekáváme, že se zásoby ve třetím 
čtvrtletí zvýší. 

V cenných kovech si uchováváme 
neutrální pozici. Na pozadí silnějšího 
globálního růstu a potenciálního snížení 
nákupů aktiv centrálními bankami vidíme 
málo prostoru pro další snížení 
skutečných výnosů z dluhopisů. Ale slabší 
americký dolar by mohl zastavit výrazný 
pád ceny zlata. 

Přes znovuotevření obchodů i pro jiné než 
základní potřeby a otevření restaurací čelí 
služby nadále vážným problémům. 
Nejenom proto, že maloobchod přesouvá 
více své obchodní činnosti online, ale 
stále více prázdných obchodů může být 
faktorem, který kupující odrazuje. Pokles 
nájemného by však měl podpořit 
ziskovost. Celkově očekáváme, že 
v průběhu nadcházejících tří let 
poklesnou ceny nájemného z obchodů 
o dalších 20 %.  

Naproti tomu poptávka po logistických 
prostorách zůstává v tomto roce silná. 
Z velké míry to odpovídá poptávce. 
Prostory pro distribuční sklady ve 
výstavbě se za posledních 18 měsíců 
zdvojnásobily. I když momentálně 
neexistuje riziko příliš vysoké nabídky, 
myslíme si, že růst průmyslových nájmů 
v průběhu nadcházejících tří let poroste 
v průměru o 2–3 % ročně. 

Na trhu kancelářských prostor 
očekáváme, že vzestup práce z domova 
sníží poptávku o 10–20 %. Myslíme si, že 
nájemníci se zaměří na vysoce kvalitní 
kanceláře v centrech měst a v blízkosti 
hlavních univerzit. Nájemné v těchto 
kancelářích by v letech 2022 a 2023 
mělo růst.  

Ocenění nemovitostí vypadají atraktivně 
a mezera mezi výnosy z nemovitostí 
a výnosy z 10letých dluhopisů je vysoká, 
na rozdíl od posledních 20 let. 
Předpovídáme, že celkové výnosy 
z nemovitostí budou v r. 2021 činit 7–9 %. 
Průmysl bude pravděpodobně 
nejvýkonnějším sektorem, zatímco 
maloobchod bude nejslabší. V příštím 
roce bychom však mohli vidět zotavení 
v kancelářském sektoru, pokud výnosy 
v tomto sektoru začnou klesat a investoři 
budou váhat s dalším podhodnocováním 
výnosů v průmyslovém sektoru. 

Očekáváme další pokles hodnot 
nepotravinového maloobchodního 
kapitálu v Evropě v letech 2021 a 2022. 
Očekáváme, že to nastane, protože 
neobsazených prostor přibývá, nájemné 
klesá a investoři se tomuto sektoru 
vyhýbají, což povede k dalšímu zvýšení 
výnosů. Kapitálové hodnoty obchodů 
a obchodních center se pravděpodobně 
zotaví až po sérii prodejů v tísni.  

Naopak hodnoty průmyslového kapitálu 
v Evropě se pravděpodobně 
v nadcházejících dvou letech zvýší. Velké 
množství kapitálu usiluje o vstup do 
sektoru a výnosy pravděpodobně 
v nadcházejících 18 měsících poklesnou 
o dalších 0,25–0,5 %. I když sektor těží 
z rychlého růstu maloobchodních prodejů 
online, developeři rychle reagují na 
zvýšenou poptávku. V důsledku toho 
bude růst nájemného pravděpodobně 
mírný, na hodnotě 2 % ročně. 

Trh kanceláří se dá hůře předpovědět 
s ohledem na nejistotu dopadu práce 
z domova na budoucí poptávku. Myslíme 
si, že nájemníci se stále více budou 
zaměřovat na nové, rekonstruované 
kanceláře a že hodnoty prvotřídního 
kapitálu budou v r. 2021 stabilní. Rovněž 
se domníváme, že poté, v letech 2022 
a 2023, se začnou zvyšovat, stejně jako 
nájemné. Hodnota kapitálu u starších, 
obyčejnějších kanceláří však 
pravděpodobně poklesne. Také 
předpokládáme, že poptávka po 
kancelářích bude silnější v evropských 
městech, kde lidé tráví méně času 
dojížděním.  

Kapitálové hodnoty hotelů 
pravděpodobně v r. 2021 budou dále 
klesat za předpokladu, že letní dovolené 
budou narušeny omezeními v cestování, 
ale v příštím roce bychom měli vidět 
silné zotavení. 
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Ekonomické výhledy 
 

 

Silnější růst si vynutí obrat politiky Úřadu pro federální 
rezervy USA (Fed) 

Úspěch vakcinace, podpora oficiální politiky a adaptabilita 
mnoha firem v podnikání za výrazných omezení 
způsobených pandemií covid-19 nás vedly ke zvýšení naší 
předpovědi globálního růstu z 5,3 % na 5,9 % v letošním 
roce a významným zlepšením předpovědi pro USA, Velkou 
Británii a Eurozónu (tabulka 1). 

Inflace je v krátkodobém horizontu také vyšší z důvodu 
zvýšení cen komodit a dopadu znovuotevření sektoru 
služeb. Souhlasíme s Fed, že to bude přechodné, ale při 
dalším výhledu očekáváme zvyšování inflace z důvodu 
uzavírání produkční mezery a snižování kapacity v r. 2022.  

Takový výhled donutí Fed vystoupit z ústraní, a proto nyní 
očekáváme, že centrální banka na své letošní prosincové 
schůzce začne omezovat nákupy aktiv a ve čtvrtém čtvrtletí 
2022 začne zvyšovat úrokové sazby. Výzvou pro Fed bude 
komunikovat obrat v politice, aniž by generovala 
významnou nestabilitu trhu. 

Další ekonomiky pokulhávají za USA, ale ne výrazně, a tvůrci 
politik mohou očekávat, že je v r. 2022 očekává podobná 
zkouška. 

Ceny komodit a znovuotevření 
sektoru služeb způsobí dočasný 

prudký nárůst inflace. 
 

Předpověď se výrazně zlepšuje pro růst v Evropě, protože 
roste rychlost očkování, zlepšují se vyhlídky na dřívější 
znovuotevření ekonomik a zamezení dalším omezením. 
Inflace byla také upravena směrem nahoru, ve srovnání 
s USA však zůstává nízká, a proto nenutí Evropskou 
centrální banku ke změně politiky. 

Rozvíjející se trhy budou těžit ze silnější globální ekonomiky. 
Zlepšení naší předpovědi však není významné a růst HDP 
v rozvinutých ekonomikách v příštím roce zřejmě sotva 
překročí rychlost expanze.  

Období vyšší než cílené inflace v mnoha zemích 
s rozvíjejícími se trhy by mělo skončit s odezníváním dopadu 
vyšších nákladů na potraviny a energii a bude tak negována 
potřeba agresivního zvyšování úrokových sazeb u většiny 
centrálních bank. Vzhledem k tomu, že Fed pravděpodobně 
přejde do „jestřábí“ pozice, však vše poukazuje na to, že pro 
investory nastanou těžší časy. 

 
Tabulka 1: Příspěvky k růstu světového HDP (meziroční), % 

 
 
Zdroj: Schroders Economics Group, 26. května 2021. Vezměte laskavě na vědomí varování ohledně předpovědí na zadní straně 
dokumentu. 
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Regionální výhledy 

Zlepšili jsme naši předpověď růstu HDP v USA o 2 procentní 
body v r. 2021, a to na 6,7 % v letošním roce. Vychází 
z úspěšného očkování, podpory oficiální politiky 
a přizpůsobivosti mnoha firem v podnikání za výrazných 
omezení způsobených pandemií covid-19. V r. 2022 
očekáváme růst HDP v USA 4,3 % (dříve 4,9 %). 

Očekáváme také, že index hlavních spotřebitelských cen 
(CPI) v USA poklesne, jakmile opadnou základní efekty cen 
komodit. Znovuotevření také působí určité inflační tlaky, ale 
podle našeho názoru má ekonomika volnou kapacitu na 
absorbování zvýšené poptávky, aniž by to způsobilo druhé 
kolo nárůstu cen způsobené vyššími mzdami. 

Namísto toho očekáváme, že inflace bude větším 
problémem v r. 2022. Síla růstu americké i světové 
ekonomiky znamená, že produkční mezera se uzavírá 
rychleji, než jsme očekávali. Proto nyní předpokládáme, že 
jádrový CPI stoupne ve druhé polovině příštího roku více 
než předtím, což vrací celkovou inflaci zpět na 3 %. 

Pro Eurozónu jsme revidovali růst směrem nahoru ze 3,6 % 
v r. 2021 na 4,1 %. Růst v r. 2022 jsme také posunuli o něco 
výše, na 4,9 %. Nižší než očekávaná kontrakce na začátku 
tohoto roku byla velice užitečná, ale zpřísnění covidových 
opatření ve druhém čtvrtletí vedlo ke snížení predikce pro 
tuto oblast. Pouze to však přesunulo znovuotevření 
a zotavení aktivit do třetího čtvrtletí, které se nyní stalo 
nejsilnějším čtvrtletím roku. 

Ve Velké Británii ukazují údaje za první čtvrtletí menší než 
očekávanou kontrakci a množí se důkazy, že domácnosti 
budou s vyšší pravděpodobností utrácet více z úspor, které 
si našetřily během lockdownu. Sebedůvěra firem se také 
zvyšuje, což signalizuje větší ochotu v brzké budoucnosti 
investovat. Naše předpověď růstu HDP ve Velké Británii byla 
tedy upravena směrem nahoru z 5,3 % na 6,8 % pro rok 
2021 a z 5,1 % na 6,1 % pro rok 2022.  

Inflace indexu hlavních spotřebitelských cen ve Velké Británii 
v současné době roste z důvodu vysokých cen energie, 
přičemž snížení sazeb DPH za služby v oblasti pohostinství 
v minulém roce by mělo být do konce roku vyřazeno 
z meziročního srovnání. Celková inflace je v r. 2021 
předpovídána v průměru na 1,9 % s nejvyšší hodnotou těsně 
nad 3 % koncem tohoto roku. Poté očekáváme zmírnění 
inflace na průměrnou hodnotu 1,8 % v roce 2022, i když se 
očekává, že celková míra poklesne ve druhé polovině roku 
2022 pod 1,5 %. 

Snížili jsme naše očekávání letošního růstu v Japonsku 
z 3,2 % na 1,1 %. Růst v první polovině roku byl slabší, než se 
očekávalo, a vidíme jen malou naději na silné domácí 
oživení. Je to z důvodu širších omezení oznámených 
v posledních měsících a mdlému výhledu spotřeby, protože 
slabá míra imunity naznačuje, že covid bude nadále 
problémem. 

V příštím roce se však očekává, že japonský sektor exportu 
bude klíčovým beneficientem silné globální poptávky 
a investiční plány by měly být posíleny zotavením 
korporátních zisků a fiskálními stimuly. Spotřeba by měla 
růst silněji, jakmile se zotaví růst mezd a kolektivní imunita 
dovolí Japonsku plně otevřít ekonomiku. Růst v r. 2022 by 
tedy měl stoupnout na 2,3 %. 

V Japonsku se v letošním roce očekává nárůst inflace o 0,4 %, 
protože ceny komodit zvyšují celkovou inflaci. Ale negativní 
produkční mezera až do poloviny roku 2022, společně 
s nižšími cenami za používání mobilních telefonů, by měly 
celkovou inflaci do určité míry ovlivnit. Silnější poptávka 
a vyšší ceny potravin nás vedou k očekávání vyšší inflace 
v příštím roce, zapisujeme tedy 0,7 %. 

V Číně by silný globální růst měl povzbudit poptávku po 
čínských exportech a nedávné zvýšení nových objednávek 
v poměru k zásobám poukazuje na vzestup výrobní aktivity 
v krátkodobém horizontu. Proto jsme naši předpověď zvýšili 
a nyní očekáváme, že HDP v tomto roce vzroste o 9,2 %. 

Při pohledu do budoucna v posledních měsících pokračoval 
pokles vedoucích indikátorů, např. úvěrového impulsu 
a reálného nárůstu „úzkých“ peněz (M1). To odpovídá 
poklesu domácího ekonomického cyklu v nadcházejících 
měsících.  

I když neočekáváme, že by People´s Bank of China změnila 
nastavení své oficiální měnové politiky, je pravděpodobné, 
že se krátkodobé úvěrové míry zvýší. Neočekáváme kolaps 
aktivity a mělo by pokračovat stabilní zotavování spotřeby. 
Očekáváme však, že čínská ekonomika bude znovu 
zpomalovat a naši předpověď růstu HDP pro příští rok jsme 
snížili na 5,5 %. 
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Rizikové scénáře 
ekonomiky 
Scénář „vzestupu a pádu“ je ten 
nejpravděpodobnější 
Pro náš základní výhled existuje několik rizik (další 
informace naleznete v tabulce na další straně). Ve 
srovnání s minulým čtvrtletím jsme přidali dva nové 
scénáře, ve kterých je inflace vyšší než v základním 
výhledu: „vzestup a pád“ a „inflace nabídky“.  

První zachycuje riziko silnějšího než očekávaného 
zotavení růstu, kde jsou fiskální multiplikátory vyšší 
a potlačená poptávka silnější. Měnová politika se 
zpřísňuje, což vede k následnému pádu, který 
eventuálně opět sníží inflaci. Celkově si myslíme, že 
tento scénář je nejpravděpodobnější. 

Ve druhém scénáři přirozená míra nezaměstnanosti 
stoupá, protože lidé nespěchají s návratem k zapojení 
jako pracovní síly, což vede ke zrychlenému růstu 
mezd a trvalému nedostatku nabídky. Tento scénář 
vidíme jako druhý nejpravděpodobnější.  

 

Tabulka 2: Rizika spojená se základním výhledem 

 

Zdroj: Schroders Economics Group. 26. května 2021. 
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Tabulka 3: Pravděpodobné scénáře 

 
Zdroj: Schroder Economics Group, 26. května 2021. 

 

Inflace ve scénáři „vzestupu a pádu“ vychází 
z poptávky, zatímco ve scénáři „inflace nabídky“ 
je vytrvalejší a je způsobená tlakem na náklady. 
Zisky korporací trpí ve druhém scénáři více, protože 
se snižují marže. 

Jsme optimisté a představujeme scénář „kreativní 
destrukce“, kde se v post-covidové ekonomice 
zvyšuje produktivita v důsledku nárůstu používání 
technologie a digitalizace. Produkce je silnější, ale 
inflace nižší, protože jsou lépe drženy na uzdě 
jednotkové mzdové náklady. 

V tomto roce předpokládáme vysoký stupeň 
normalizace, který umožní sektoru služeb návrat 
a dodání energie pro další etapu zotavení. Cesta 
k zotavení však je zranitelná z důvodu obav 
z objevení nových variant viru (např. varianta Delta) 
a větší opatrnosti spotřebitelů než v základním 
výhledu. To je zachyceno v našem scénáři „selhání 
vakcíny“, který jsme zachovali. 

Stagflační (kombinace stagnace ekonomiky a růstu 
inflace) scénář „návrat obchodních válek“ jsme také 
zachovali, neboť prezident Biden udržuje tlak a tlačí 
na ostatní, aby zvýšili tarify na čínské zboží. 

I když se tým domnívá, že nejpravděpodobnějším 
scénářem je reflační scénář „vzestupu a pádu“, 
rovnováha rizik se naklání směrem ke slabšímu 
růstu, kdy všechny ostatní scénáře ústí ve slabší 
produkci s výjimkou scénáře „kreativní destrukce“. 
Co se týče inflace, je mezi scénáři rozdělena 
rovnoměrně. 
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Tabulka 1: Souhrn rizikových scénářů 

 Shrnutí Makro dopad 

 
Vzestup 
a pád 

Globální růst se po distribuci vakcíny 
rychle obnoví s uvolněním potlačené 
poptávky. Jsou zde menší škody 
a fiskální a měnová politika se ukážou 
jako účinnější pro podporu růstu, 
jakmile se ekonomiky otevřou. 
Poptávka převažuje nad nabídkou 
a produkční mezera se do konce roku 
uzavře. Inflace prudce stoupá 
a měnová a fiskální politika velice 
rychle obrací kurz, aby zastavily 
přehřívající se ekonomiku. 

Reflační scénář: Vzrůst spotřeby domácností a podnikových 
kapitálových výdajů vede k mnohem silnějšímu růstu než v základním 
výhledu. Se zvyšující se inflací se zpřísňuje měnová a fiskální politika. 
Úřad pro federální rezervy zvyšuje úrokové sazby v letošním roce 
a ještě dvakrát v r. 2022. Ekonomika však v r. 2022 upadá do recese 
a donutí centrální banku, aby krátce poté znovu snížila úrokové sazby. 
Další centrální banky, včetně Bank of England, Evropské centrální banky 
a People´s Bank of China postupují podobně – počátkem r. 2022 zvyšují 
úrokové míry, aby je později znovu snížily. 

 
Kreativní 
destrukce 

Šok z pandemie covid-19 vede 
k trvalému zvýšení přijímání 
technologií, což umožňuje podnikům 
zvyšovat efektivitu. Celkově pandemie 
odstartuje nové, efektivnější způsoby 
práce a nezaměstnaní se přeškolí 
a adaptují na oblasti s vyšší poptávkou 
po pracovní síle. 

Rozvoj produktivity: Svět zažívá vyšší růst se stoupající produktivitou. 
Zvýšená nabídka však udržuje na uzdě inflaci – pod 2 % v příštím roce. 
Následně, navzdory silnému růstu, centrální banky celkem pomalu 
odstraňují likviditu, stejně jako v základní předpovědi. 

 
Selhání  
vakcinace 

Navzdory očkování populace 
nedosáhne stádové imunity 
a s návratem nových variant viru 
onemocnění koronavirem přibývá. 
Vlády celého světa budou 
v nadcházející zimě znovu nuceny 
k lockdownům předtím, než znovu 
otevřou své ekonomiky v r. 2022. 

Deflační scénář: Růst s návratem lockdownů silně klesá a zotavení 
v r. 2022 je křehčí z důvodu oslabené důvěry firem a podniků. Inflace se 
také snižuje z důvodu slabé poptávky a klesajících cen komodit. Tvůrci 
politik dále uvolňují fiskální a měnové politiky, měnovou politiku 
prostřednictvím kvantitativního uvolňování. Stejně jako v r. 2020 budou 
úřady v Číně schopné efektivně kontrolovat nové propuknutí nemoci 
covid a vydají velký a účinný balíček ekonomické podpory zajišťující, 
že ekonomika se v průběhu roku 2022 vrátí do správných kolejí. Mnohé 
země s rozvíjejícími se trhy, např. Brazílie a Indie, však mají málo 
prostoru pro manévrování, což vede k tomu, že utrpí těžké rány a zotaví 
se pomalu. 

 
Návrat 
obchodních 
válek 

Poté, co prezident Biden narovnal 
a znovu oživil vztahy Spojených států 
s Evropou a dalšími spojenci, vede 
multilaterální postoj proti obchodní 
politice Číny. Napětí zvyšuje čínské 
nedodržování kupních závazků na 
americké zboží odsouhlasených v 1. 
fázi dohody. Tarify USA, Evropy 
a Japonska na čínské zboží se ve 4. 
čtvrtletí 2021 prudce zvýší. Čína vrátí 
úder stejně a tarify zůstanou na těchto 
úrovních po celý rok 2022. 

Stagflační scénář: Vyšší dovoz a ceny komodit, jak se země snaží 
předzásobit, vytlačují inflaci směrem vzhůru. Slabší obchodování 
oslabuje růst. Kapitálové výdaje jsou také zasaženy vyšší nejistotou 
a nutností, aby firmy prověřily své dodavatelské řetězce. Centrální 
banky se zaměřují na slabou aktivitu více než na vysokou inflaci a uvolní 
politiky více než v základní předpovědi. V Číně oslabí renminbi, aby 
absorboval část zvýšení tarifů, avšak sankční výměry a narušení 
dodavatelských řetězců způsobí zpomalení hospodářského růstu. Malé, 
otevřené země s rozvíjejícími se trhy v Asii také trpí slabším 
obchodováním, ale negativní dopad je menší na relativně uzavřené 
země s rozvíjejícími se trhy, jako je Brazílie a Indie. Některé země 
s rozvíjejícími se trhy mohou v dlouhodobém horizontu těžit z nové 
orientace dodavatelských řetězců. Producenti ropy, např. Rusko, získají 
krátkodobou výhodu z vyšších cen surové ropy, když země importující 
energii vytvářejí zásoby. 

 
Inflace 
nabídky 

S růstem poptávky se nabídka snaží 
vrátit online. Problematická místa 
v průmyslovém sektoru ztěžují situaci 
globálních dodavatelských řetězců 
a trhy s komoditami také trpí 
nedostatkem nabídky. Poměr účasti na 
trhu práce v USA se nezlepšuje 
a nesoulad mezi dovednostmi 
pracovníků a pracovními místy v post-
covidové ekonomice znamená, 
že inflaci neakcelerující míra 
nezaměstnanosti (NAIRU) stoupá 
a dostupná vůle je menší než v základní 
předpovědi. 

Stagflační scénář: Ceny komodit nadále stoupají z důvodu 
nedostatečné nabídky. To posiluje inflaci a základní účinky ceny energie 
nemizí. To zvyšuje podkladovou inflaci, kterou zvyšují i omezení na 
straně poptávky a vyšší náklady v globálních dodavatelských řetězcích. 
I když růst do konce roku 2022 zpomaluje, poptávka na trhu práce je 
stále silnější než nabídka a mzdy stoupají. To vede k trvalé inflaci nad 
3 % v USA po celý rok 2022 a Fed do konce příštího roku zvýší úrokové 
sazby na 2 %. 

 
Zdroj: Schroders Economics Group. 26. května 2021. 



 

 Perspektiva globálního trhu 16 

 

Výnosy akciových trhů 
 Celkové výnosy Měna červen 2. čtvrtletí Od začátku 

roku 

Akcie 

US S&P 500 USD 2,3 8,5 15,3 

UK FTSE 100 GBP 0,4 5,7 10,9 

EURO STOXX 50 EUR 0,7 5,2 16,6 

Německý DAX EUR 0,7 3,5 13,2 

Španělský IBEX EUR -3,0 3,8 10,7 

Italský FTSE MIB EUR 0,0 3,2 14,8 

Japonský TOPIX JPY 1,2 -0,3 8,9 

Australský S&P/ ASX 200 AUD 2,3 8,3 12,9 

HK HANG SENG HKD -0,6 2,7 7,4 

Akcie rozvíjejících 
se trhů 

MSCI rozvíjející se trhy LOKÁLNÍ 0,9 3,9 8,1 

MSCI Čína CNY 0,3 2,1 1,9 

MSCI Rusko RUB 3,9 11,1 18,7 

MSCI Indie INR 1,7 8,8 14,5 

MSCI Brazílie BRL 0,7 9,3 7,0 

Vládní  
(10leté) 

Dluhopisy US Treasury USD 1,6 3,8 -3,2 

UK Gilts GBP 0,9 1,4 -4,5 

Německé Bunds EUR 0,6 -0,4 -2,8 

Japonské JGB JPY 0,2 0,5 -0,1 

Australské dluhopisy AUD 1,3 3,1 -4,1 

Kanadské dluhopisy CAD 1,1 2,0 -6,0 

Komodity 

GSCI komodity USD 4,3 15,7 31,4 

GSCI cenné kovy USD -7,0 3,5 -6,4 

GSCI průmyslové kovy USD -3,6 9,6 19,5 

GSCI zemědělství USD 0,3 12,3 19,1 

GSCI energie USD 9,6 22,1 48,4 

Ropa (Brent) USD 7,9 18,5 45,0 

Zlato USD -7,4 3,6 -7,0 

Úvěr 
Bank of America/ Merrill Lynch US high yield master USD 1,4 2,8 3,7 

Bank of America/ Merrill Lynch US corporate master USD 1,7 3,6 -1,1 

Dluhopisy 
rozvíjejících 
se trhů 

JP Morgan Global EMBI USD 0,9 3,9 -1,0 

JP Morgan EMBI+ USD 0,9 4,4 -3,1 

JP Morgan ELMI+ LOKÁLNÍ 0,2 0,7 1,1 

 Výnosy spotových obchodů Měna červen 2. čtvrtletí Od začátku 
roku 

Měny 

EUR/USD   -3,0 0,9 -3,1 

EUR/JPY   -1,6 1,3 4,2 

USD/JPY   1,5 0,4 7,5 

GBP/USD   -2,8 0,1 1,1 

USD/AUD   3,1 1,5 2,8 

USD/CAD   2,5 -1,5 -2,8 

Zdroj: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group. 30. června 2021. 
Poznámka: Modré až červené stínování představuje výkon od nejvyššího do nejnižšího v každém časovém období.  
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