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Výhled 

Rok 2021 byl pro nás pro všechny rokem inflace a ukazuje se, že rok 2022 bude rokem, kdy centrální banky 
G7 začínají brát toto riziko vážně. V souladu s naším názorem, že jsme v „expanzní“ fázi ekonomického cyklu, 
je hlavní současnou výzvou vzestup úrokových měr a dosažení vrcholu růstového momenta. Naší odpovědí  
na tuto výzvu je posun k větší diverzifikaci a redukce našeho vysokého vytížení v akciích. S ohledem na stagflaci 
(kombinace stagnace ekonomiky a růstu inflace) obsaženou v našich předpovědích, ponecháváme si komodity 
a také máme dlouhou pozici v kanadských dolarech.  

Náš postoj k dluhopisům zůstává negativní, ale uvědomujeme si, že výnosy se v posledních týdnech výrazně 
zvýšily. V důsledku toho jsme prozatím zredukovali nízké vytížení realizací zisků z naší krátké pozice v britských 
dluhopisech (giltech). Znovu jsme začali „zplošťovat křivku“ na dlouhém konci výnosové křivky amerických státních 
dluhopisů (splatnost 10/30 let). To poskytuje zajištění proti riziku, že Úřad pro federální rezervy (Fed) zavede 
agresivnější opatření než ta, která jsou ve výnosové křivce již zohledněna. Nejistota panuje obzvláště s ohledem 
na rozsah, v jakém kvantitativní utahování zvýší vzestupné tlaky na desetileté dluhopisy. Současně jsou 30leté 
dluhopisy posíleny poptávkou z penzijních fondů, které hledají zajištění svých závazků.  

I v akciích jsme v posledních týdnech zaregistrovali trend, kdy hodnota vedla nad růstem. Náš investiční styl 
je momentálně neutrální; očekáváme vzestupné tlaky na výnosy v reakci na poněkud bublinovitý a na růst 
orientovaný investiční trh. Nevidíme však dostatečně silné ekonomické momentum, které by ospravedlnilo více 
cyklicky orientované hodnotové investice. U účtů, kde jsou podkladové investice do akcií více orientovány na růst, 
jsme prodali Nasdaq futures, abychom vyvážili styl.  

Nově vznikající trhy (emerging markets, EM) si v minulém roce ve všech třídách aktiv vedly hůře než rozvinuté trhy. 
Ve čtvrtém čtvrtletí jsme investovali do dlouhých akciových pozic nově vznikajících trhů a omezili jsme investice do 
japonských akcií, což odráželo skutečnost, že ocenění EM se zlepšilo, a na druhé straně jsme neutralizovali cyklické 
investice prodejem japonských akcií. Tento měsíc jsme se rozhodli začít budovat pozici v dluhopisech EM v místní 
měně, a to z několika důvodů: relativně atraktivních reálných výnosů, skutečnosti, že mnohé země EM jsou dále na 
cestě měnové normalizace, a levných měn. V kombinaci s pozicemi v nemovitostních investičních trustech (REIT), 
dluhopisech s vysokými výnosy a italských státních dluhopisech (BTP) se tím zvyšuje „carry hodnota“ v našich 
portfoliích. Také to poskytuje alternativní zdroj návratnosti akcií (konzistentně s výše uvedenou diverzifikací). 

Realizovali jsme zisky v naší dlouhé pozici v amerických dolarech oproti euru, takže jsme teď vůči americkému 
dolaru neutrální. Tato pozice byla založena na očekávané divergenci měnové politiky těchto dvou regionů, která 
se teď stala skutečností. Udržujeme si dlouhou pozici v japonském jenu, jako zajištění proti růstovému zklamání. 
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 Akcie ⚫  
Novinky ohledně varianty Omicron se zlepšily, ale Fed se znovu vrací na scénu.  
I když si investice nadále ponecháváme, uvidíme, jak agresivně Fed zakročí proti 
stoupající inflaci. 

Vládní dluhopisy ⚫  
Přes nedávný odprodej jsou ocenění stále poněkud drahá ve srovnání s našimi 
modely. Jestřábí rétorika centrálních bank posiluje naše přesvědčení, že utahování 
je nevyhnutelné. 

Komodity ⚫  Trh se silně zotavil, když cyklické sektory překonaly očekávání. Jsme nadále pozitivní 
při křehké rovnováze, kdy ekonomiky se otevírají, ale nabídka zůstává omezená. 

Úvěr ⚫  Základní charakteristiky se dále zlepšují a očekáváme, že tento trend potrvá 
a povede k relativně nízkým předpovědím neplnění závazků na rozvinutých trzích. 
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USA ⚫  
Dáváme nadále přednost USA s ohledem na sílu zotavení, jsme ale méně pozitivní 
vůči americkým technologickým akciím s ohledem na jejich citlivost na zvyšující 
se výnosy. 

Spojené království ⚫  Uvidíme, jestli britský akciový trh dokáže překonat předpovědi za situace silné 
britské libry.  

Evropa ⚫  Prozatím zůstáváme stranou, protože aktivity v regionu jsou stále potlačeny 
dopadem Omicronu. 

Japonsko ⚫  
Očekáváme další výkyvy trhu způsobené měnovými fluktuacemi, přičemž slábnoucí 
japonský jen v poslední době trh podpořil. Klíčová bude reakce na Omicron. 

Globální nově 
vznikající trhy1 

⚫  
Uvolňující se postoj Číny a levná ocenění mimo Asii pomáhají, ale nezapomínáme 
na jestřábí Fed a potenciálně silnější americký dolar.  

Asie 
kromě 
Japonska 

Čína ⚫  Úřady začaly uvolňovat politiky a stimulovat selektivní části ekonomiky. Navzdory 
tomu budou trhy nadále volatilní a my prozatím zůstáváme neutrální. 

Nově 
vznikající 
trhy v Asii 
kromě 
Číny 

⚫  Problematická místa dodávky začínají odeznívat, nejistoty však přetrvávají, 
včetně nadcházejících korejských voleb. 
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USA ⚫  
Očekáváme zploštění americké výnosové křivky a posun v čase směrem vzhůru 
s ohledem na cyklus splatnosti a normalizaci politik. Ocenění zůstávají mimo 
rámec našich odhadů spravedlivé hodnoty.  

Spojené království ⚫  
Výnosy britských dluhopisů (giltů) se v posledních týdnech posunuly výrazně 
nahoru – investoři sázejí na další vzestup úrokových měr na pozadí stoupající inflace. 
Z důvodu ocenění skóre povyšujeme. 

Německo ⚫  
Poté, co se německé dluhopisy (bund) nedávno vrátily na předpandemickou úroveň, 
mírně jsme zvýšili naše nízké vytížení. A to i přes pokračující měnovou divergenci 
mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Fedem. 

Japonsko ⚫  V Japonsku zůstáváme stranou, v blízké budoucnosti neočekáváme žádné pohyby. 

Spojené s inflací 
v USA 

⚫  
Vedoucí indikátory jsou dále v expanzi, údaje o inflaci a růstu jsou stále zvýšené, 
ale momentum zpomaluje. S ubýváním obav z varianty Omicron zůstává naše 
střednědobé očekávání vyšších inflačních tlaků beze změn. 

Nově vznikající trhy 
– místní měny 

⚫  

Ocenění a hodnota „carry“ jsou u dluhů v místních měnách lákavé – obchodování 
s výnosovým diferenciálem mezi EM a rozvinutými trhy je na nejvyšší úrovni od 
globální finanční krize. Mnohé země EM 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 stabilitu nebo mírné rozšíření rozpětí u úvěrů investiční kvality USA. 
Budoucí nabídku pravděpodobně posílí očekávaná zvýšená aktivita v oblasti fúzí 
a akvizic a odprodejů podniků. 

Evropa ⚫  
Evropské úvěry investiční kvality mají ještě trochu prostoru pro další utahování, 
obzvláště po prosincové schůzce ECB, která potvrdila rozšíření programu odkupu aktiv. 

Nově vznikající trhy 
– USD 

⚫  
Podnikové úvěry na nově vznikajících trzích jsou stále atraktivní, ale sentiment 
investorů stále vyčkává na urychlení politických opatření v Číně. V úvahu bereme 
i státní úvěry. 
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 USA ⚫  Nadále preferujeme vysoké výnosy na všech rozvinutých trzích, avšak ocenění 
a vyšší budoucí nabídka snižují naše nadšení pro USA. 

Evropa ⚫  
Evropské úvěry s vysokými výnosy nabízejí trochu přitažlivější ocenění -  
potenciální pozitivní vývoj očekáváme díky pokračující divergencí podpory politik 
mezi ECB a Fed. 
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Energie ⚫  S ohledem na pokračující zotavení a menší škody napáchané variantou Omicron je 
poptávka nadále silná a deficit dále snižuje zásoby. 

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

Průmyslové kovy ⚫  
Poptávka mimo Čínu nadále roste a politiky v Číně začínají být podpůrnější. Zaměření 
na obnovitelné energie také přináší výrazná dlouhodobá pozitiva. 

Zemědělství ⚫  
Zvyšující se vstupní náklady, obzvláště ceny hnojiv, nadále představují určité riziko 
pro růst, protože účinek této hrozby může způsobit snížení očekávané nabídky 
v sezóně 2022/23. 
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USD ⚫  
Jsme méně přesvědčeni o stoupající hodnotě dolaru. Zdá se, že Fed dosáhl vrcholu 
své jestřábí pozice - výrazné omezení nákupů cenných papírů na straně Fedu 
a 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 ⚫  S ubývající hrozbou Omicronu a již zohledněnou měnovou divergencí s Fedem jsme 
euro povýšili na neutrální. S ohledem na nedávný vývoj se ocenění nezdají správná.  

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

Japonský jen ⚫  Intenzifikující se očekávání růstu úrokových měr v USA a fiskální stimulus  
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 ubývá.  

 
Zdroj: Schroders, leden 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. 


