
Marketingový materiál  
pouze pro profesionální klienty 

 

 
 

 

 

Kombinované investice (Multi-Asset) 
Měsíční výhledy 
Červenec 2022 

 

Výhled 
Investoři dále zápasí na jedné straně s dopadem stoupajících úrokových sazeb, což způsobuje přetrvávající 
inflace, a na druhé straně s rizikem recese. Naší klíčovou pozicí jsou nadále méně zastoupené pozice 
v akciích, jelikož neočekáváme žádnou okamžitou úlevu ze strany centrálních bank s ohledem na nutnost 
tlumit inflaci a protože očekávané výnosy stále ještě neodrážejí rizika růstu. K hlavní změně došlo v pozicích, 
které vlastníme, neboť jsme zmenšili některá naše procyklická portfolia z důvodu stoupajícího rizika recese; 
v minulém měsíci jsme uzavřeli naši více zastoupenou pozici v komoditách a v tomto měsíci realizujeme zisky 
z naší (ve srovnání s americkými akciemi) více zastoupené japonské akciové pozice.  Tyto změny nám zajistily 
lepší pozici v situaci zvyšujícího se rizika recese. 

Intenzivně jsme diskutovali o vládních dluhopisech a došli jsme k závěru, že neutrální pozice je stále správná. 
Obzvláště odhodlání Úřadu pro federální rezervy (Fed) dostat inflaci pod kontrolu udržuje výnosovou křivku 
na vyšší úrovni, přičemž současně tuto křivku zplošťuje. Vidíme hodnotu v úvěrových rozpětích evropských 
akcií investiční kvality, ale před zvýšením našich alokací do úvěrů čekáme na stabilizaci volatility úrokových 
měr.   

V měnách dále upřednostňujeme americký dolar. Když se ohlédneme zpět, naše rozhodnutí realizovat zisk 
z naší krátké pozice v euru bylo předčasné, ale zachováváme si dlouhou pozici v americkém dolaru vůči 
čínskému renminbi a v tomto měsíci také vytváříme dlouhou pozici amerického dolaru vůči australskému 
a kanadskému dolaru jako zajištění proti zpomalení vyvolanému úrokovými sazbami v USA. Také jsme se 
rozhodli využít extrémních úrovní japonského jenu zřízením dlouhé pozice japonského jenu vůči 
švýcarskému franku. Japonský jen poskytuje určitou ochranu proti riziku růstu a zkrácením švýcarského 
franku získáme méně negativní carry, než kdybychom zkrátili americký dolar. S ohledem na nízké riziko 
napříč našimi portfolii jsme se rozhodli přidat brazilský real, jihoafrický rand a indickou rupii proti 
australskému dolaru, kanadskému dolaru a britské libře.   

Celkově je naše pozice defenzivní v akciích a neutrální v dluhopisech, komoditách a úvěru.  Snažili jsme se 
přidat zajištění růstu prostřednictvím měn a současně jsme se svědomitě vyhýbali krátkým pozicím 
v americkém dolaru, dokud je ve hře Fed. 
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 Akcie ⚫  
Zachováváme si negativní výhled. Zaznamenali jsme slabý pokles výnosů 
dluhopisů, a i když to může znamenat, že snižování ocenění je u konce, musíme 
konstatovat, že snižování výnosů teprve začalo. 

Vládní dluhopisy ⚫  

I když ocenění obecně vypadají spravedlivě a korelace mezi akciemi a dluhopisy 
se začínají zlepšovat, pravděpodobnost, že dluhopisy se stanou diverzifikátorem, 
zůstává nízká, protože inflace může ještě stále překvapit vyšším než očekávaným 
růstem. 

Komodity ⚫  Zůstáváme neutrální, a to z toho důvodu, že i když je nabídka stále omezená, 
oslabující globální růst snižuje poptávku, obzvláště v energetickém sektoru.  

Úvěr ⚫  S ohledem na obavy ze stagflace zůstává náš výhled opatrný a upřednostňujeme 
investice vyznačující se investiční kvalitou spíše než vysokými výnosy.  
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USA ⚫  Stabilizace ocenění může naznačovat, že ceny se mohou blížit dnu. Domníváme 
se však, že očekávané výnosy stále ještě neodrážejí riziko růstu. 

Spojené království ⚫  
Zůstáváme neutrální – pozitivní charakteristiky upřednostňování obranných 
a komoditních pozic v indexu jsou kompenzovány snížením poptávky po 
energiích. 

Evropa ⚫  
Výzvy spojené s problémy s dodávkami a cenou zemního plynu v kombinaci se 
situací, kdy Evropská centrální banka (ECB) stojí před těžkým rozhodováním, 
budou nadále představovat překážku. 

Japonsko ⚫  
Japonsko je jedním z mála regionů, kde je inflace vítaná. To by mělo vést 
k relativně lepším výkonům ve srovnání s ostatními regiony rozvinutého světa. 

Globální nově 
vznikající trhy1 

⚫  
I když se zdá, že se překážky v Číně umenšují, i další země s nově vznikajícími trhy 
čelí obrovským inflačním tlakům, a proto si zachováváme celkově neutrální skóre. 

Asie 
kromě 
Japonska  

Čína ⚫  Jsme pozitivní, protože se zdá, že se Čína konečně vynořuje z krize a tvůrci politiky 
pokračují v uvolňování. 

Nově 
vznikající 
trhy v Asii 
kromě 
Číny 

⚫  Nadále se domníváme, že ostatní regiony ve světě nově vznikajících trhů vypadají 
atraktivnější. 
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USA ⚫  
Zůstáváme neutrální, protože rozhodnutí Úřadu pro federální rezervy (Fed) dostat 
inflaci pod kontrolu by mělo ukotvit dlouhodobější dluhopisy na vyšší úrovni, 
přičemž současně křivku zplošťuje.   

Spojené království ⚫  
Zůstáváme negativní, protože růstový výhled je nevalný a oznámené finanční 
dotace pro domácnosti by mohly donutit Bank of England k dalšímu zvyšování 
úrokových měr. 

Německo ⚫  
Ohledně německých dluhopisů zůstáváme negativní, i když o něco méně než 
v minulém měsíci, bereme-li v úvahu, že při řešení silných inflačních tlaků ECB 
stále pokulhává za křivkou. 

Japonsko ⚫  Náš výhled se nezměnil. Trh dále nabízí negativní výnosy, které nabízejí malou 
hodnotu v poměru k jiným trhům.  

Spojené s inflací 
v USA 

⚫  

Povýšili jsme je na neutrální, protože Fed je nadále rozhodnutý porazit inflaci 
prostřednictvím agresivního zvyšování úrokových měr. Pokud ve střednědobém 
horizontu přetrvávají obavy z inflace, vládní dluhopisy spojené s inflací z toho 
budou mít prospěch. 

Nově vznikající trhy 
– místní měny 

⚫  Náš názor se nezměnil, protože ekonomické prostředí nadále představuje výzvy – 
rostou rizika stagflace a recese.  

 
 

 
    

 
1 Globální nově vznikající trhy zahrnují střední a východní Evropu, Latinskou Ameriku a Asii. 
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USA ⚫  
Náš výhled se nezměnil. I když se rozpětí rozšířila, jakékoli povýšení by 
vyžadovalo stabilizaci trhů s pevnými výnosy a atraktivnější úrovně ocenění.   

Evropa ⚫  
ECB je méně proaktivní ve srovnání s ostatními centrálními bankami a rozpětí 
jsou extrémně široká ve srovnání s USA, což vede k atraktivním oceněním. 

Nově vznikající trhy 
– USD 

⚫  Skóre tohoto sektoru povyšujeme díky velké expozici čínskému zotavení 
a skutečnosti, že ceny začínají odrážet riziko Evropy. 

 

Ú
VĚ

RY
 S

 V
YS

O
KÝ

M
I 

VÝ
N

O
SY

  

USA ⚫  Zůstáváme negativní, neboť technické zázemí je zranitelné – poskytování úvěrů 
s vysokými výnosy v USA je nízké a základní charakteristiky se dále zhoršují. 

Evropa ⚫  
Zachováváme naše neutrální skóre. I když se úroková rozpětí hodně změnila, 
neexistuje žádná výslovná podpora ze strany ECB, která upřednostňuje zvyšování 
úrokových měr a ukončení nákupů aktiv. 
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Energie ⚫  Nabídka je stále slabá; pozorujeme však známky oslabení poptávky mimo USA, 
kde vysoké ceny energií a silný dolar tlačí na spotřebitele. 

Zlato ⚫  
Neutrální skóre snižujeme z důvodu hromadících se rizik likvidity, která vytvářejí 
problémy ohledně krátkodobé dostupnosti peněz. Čekáme na nový vstup na 
lepších úrovních.  

Průmyslové kovy ⚫  
Snižujeme je na neutrální. Poptávka mimo Čínu vypadá nejistá, a i když čínská 
aktivita vykazuje známky zotavení, potenciální lockdowny způsobené nulovou 
tolerancí vůči covidu nadále tlačí na sentiment spotřebitelů a podniků.  

Zemědělství ⚫  
Zůstáváme pozitivní, protože vstupní náklady, které představují hlavní hybnou 
sílu, stále stoupají. Obavy ohledně potravinové bezpečnosti nutí vlády 
producentských zemí kontrolovat export a udržovat zvýšené ceny. 
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USD ⚫  
Nadále upřednostňujeme americký dolar. Přes vyhlídky slabšího globálního růstu 
stoupající inflace stále tlačí Fed na cestu agresivního zvyšování úroků, což posiluje 
americký dolar a jeho status bezpečného přístavu.  

Britská libra ⚫  
Obrat v cyklu a zhoršování stagflačního prostředí ve spojení s politickou 
nestabilitou měnu oslabily. Zdá se, že libra tyto faktory správně zohlednila, 
zůstáváme tedy neutrální. 

Euro ⚫  
ECB nadále čelí dilematu jestřábího přístupu k úrokovým sazbám při chybějících 
konkrétních opatřeních pro řízení úrovní rozpětí, která mohou lákat trhy 
k testování.  

Čínský juan ⚫ 

Zůstáváme negativní, protože očekáváme, že snižování hodnoty renminbi 
(zahraničí) bude pokračovat. To pomůže změkčit dopad snížené poptávky po 
čínském exportu způsobené vysokými cenami energií, které oslabují důvěru 
amerických spotřebitelů a maloobchodní prodeje.  

Japonský jen ⚫  
Jen jsme povýšili na neutrální. I když je jeho ocenění atraktivní, v poslední době 
neposkytoval spolehlivé jištění. Měl by však poskytnout určitou ochranu proti 
rizikům růstu.  

Švýcarský frank ⚫  
Frank jsme povýšili na neutrální. Zaznamenali jsme silnější jestřábí pozici 
Švýcarské národní banky a překvapivé zvýšení úrokových měr. Negativní carry 
franku znamená, že je atraktivní v krátké pozici.  

  
Zdroj: Schroders, červenec 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. 
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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. 


