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Výhled 

Při pohledu na naše modely se právě dostáváme do zralejší fáze ekonomického cyklu, kdy růstové momentum 
dosahuje vrcholu, a centrální banky začínají omezovat podporu. V této situaci očekáváme nižší, avšak stále 
pozitivní výnosy z akcií podporované dobrými výsledky podniků.  

Inflace je populárním tématem a souhlasíme, že ve střednědobém horizontu bude prostředí pravděpodobně 
náchylnější k inflaci ve srovnání s uplynulými deseti lety. Inflace bude podporována stoupajícími mzdami, 
deglobalizací a dekarbonizací (snižování emisí kysličníku uhličitého). V krátkodobém horizontu očekáváme, 
že hybná síla inflace dosáhne vrcholu po zlepšení meziročního srovnání a zprůchodnění problematických míst 
nabídky; centrální banky však začínají zvedat úrokové míry a tím dojde k omezení rychlosti růstu výnosů z akcií.  

Při pohledu na trh s dluhopisy souhlasíme s rychlostí růstu úrokových měr a trendem zplošťování, který se odráží 
ve forwardových cenách. V důsledku toho jsme zaujali neutrálnější postoj vůči dluhopisům USA a vidíme některé 
příležitosti pro nízkou alokaci do britských dluhopisů s ohledem na dynamiku tamní inflace a plošší výnosovou 
křivku Velké Británie. S ohledem na naše přesvědčení, že ceny dluhopisů jsou spravedlivé, využíváme teď také 
příležitosti „carry“ (strategie založená na rozdílných úrokových sazbách) z evropských dluhů s vysokými výnosy 
a italských dluhopisů. 

Mezi akciemi dáváme nadále přednost USA s ohledem na sílu zotavení trhu USA a začínáme znovu vstupovat na 
nově vznikající trhy. Očekáváme, že v příštím roce začne uvolňování čínské politiky v době, kdy se západní svět 
bude zaměřovat na normalizaci politik.  

Nadále se nám zamlouvají komodity a hlavním rizikem našeho základního výhledu je rychlejší růst inflace. V tomto 
scénáři bude výnosová křivka vysoce nestabilní a povede k vyšším výnosům dluhopisů, které by zásadně změnily 
obraz ocenění akcií. Také se domníváme, že omezená kapacita bude nadále příznivá pro cenu ropy. Co se týče 
měn, ponecháváme si vysokou alokaci do amerického dolaru ve srovnání s eurem, s ohledem na riziko zavedení 
přísnějších pravidel likvidity ze strany Úřadu pro federální rezervy (Fed).  

Vloni touto dobou jsme byli na všech osách procykličtí, protože jsme se snažili využít znovuotevřeného obchodování 
a stimulačních politik. S tím, jak cyklus dozrál, máme teď mnohem diverzifikovanější přístup. I když to z níže uvedených 
souhrnných skóre není okamžitě zřejmé, snížili jsme velikost naší vysoce vytížené pozice v akciích a zredukovali jsme 
nízké vytížení v dluhopisech. Již nemáme vysokou alokaci v hodnotových akciích a akciích s nízkou kapitalizací.  
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 Akcie ⚫  
S výhledem na dobré zisky podniků zůstáváme pozitivní i přesto, že varianta Omikron má 
potenciál narušit cestu zpět k normálu. Celkově očekáváme, že výnosy z akcií budou nižší než v 
loňském roce, avšak stále pozitivní. 

Vládní dluhopisy ⚫  Nedávný vzestup cen způsobil, že ocenění jsou drahá a bezprostředně hrozí zpřísnění ze strany 
centrální banky. Pomalý cyklus a přísnější měnová politika zploštily křivky reálných výnosů.  

Komodity ⚫  Zůstáváme pozitivní s ohledem na vysokou inflaci a omezení nabídky. Navíc korekce trhu v 
minulém měsíci zlepšila poměr rizika a odměny. 

Úvěr ⚫  Výhled jsme zlepšili na neutrální, neboť plošné rozšíření úrokového rozpětí zvýšilo ocenění. 
Základní charakteristiky úvěrů se dále zlepšují. 
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USA ⚫  USA je nadále jedním z našich preferovaných trhů. Ocenění jsou vysoká, ale mnohé společnosti 
na trhu jsou schopné diktovat ceny a jejich zisky vypadají robustní. 

Spojené království ⚫  Příklon k sektorům, jako je energetický a finanční, činí Velkou Británii zajímavější. My však 
dáváme přednost přímějšímu vyjádření těchto témat. 

Evropa ⚫  Lockdowny působily v tomto regionu jako silný protivítr, ale jejich vliv se na cenách většinou již 
projevil a evropský trh by se brzy mohl začít dívat dále do doby po ukončení omezení. 

Japonsko ⚫  
Přes nedávná oznámení fiskálního stimulu, nejistota způsobená Omikronem nás vedla k tomu, 
že jsme zůstali neutrální s ohledem na přísná omezení zavedená vládou na kontrolu 
předcházejících vln epidemie. Posilování měny dále oslabuje trh. 

Globální nově 
vznikající trhy1 

⚫  V regionu se konečně ukazují některé známky zotavení, obzvláště v zemích mimo Čínu. Skóre 
povyšujeme na pozitivní. 

Asie 
kromě 
Japonska 

Čína ⚫  Ocenění nyní vypadají spravedlivá poté, co je zahraniční trhy dále korigovaly. V příštím roce v 
Číně očekáváme volnější měnovou politiku. 

Nově 
vznikající 
trhy v Asii 
kromě Číny 

⚫  Silné zotavení vedené technologickým sektorem zažívá Korea. Problémy dodavatelského řetězce 
jsou v regionu stále aktuální. 
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USA ⚫  Vůči dluhopisům USA jsme neutrální. Forwardové ceny odrážejí zplošťující se křivku, která 
ukazuje dynamiku pozdní fáze cyklu a rychlejší zpřísňování politik ze strany Fedu. 

Spojené království ⚫  
Skóre pro Spojené království jsme snížili, výnosy jsou ohroženy rizikem zvyšování cen. Inflace je 
vysoko nad cílem Bank of England a výnosová křivka Spojeného království je plošší než v případě 
jiných trhů.  

Německo ⚫  
Evropská centrální banka (ECB) zůstává holubičí přesto, že inflace v eurozóně stoupá na 
historicky nejvyšší míru z důvodu nárůstu cen energií. Růst německého soukromého sektoru byl 
také negativně poznamenán znovuzavedením opatření v souvislosti s Covidem v prosinci. 

Japonsko ⚫  Bank of Japan nadále udržuje výnosovou křivku a není pravděpodobné, že by brzy došlo k jejímu 
pohybu. 

Spojené s inflací 
v USA 

⚫  Varianta Omikron představuje krátkodobé riziko, ale ve střednědobém horizontu se nezměnilo 
naše přesvědčení, že trh je více náchylný k inflaci ve srovnání s uplynulým desetiletím. 

Nově vznikající  
trhy – místní měny 

⚫  

Některé centrální banky na nově vznikajících trzích jsou napřed v cyklu inflace a růstu cen, což 
vedlo k atraktivním oceněním. Přesto však s ohledem na zpřísňování politik ze strany Fedu, 
neplnění závazků na čínském realitním trhu a variantu Omikron je příliš brzy na to, abychom své 
skóre změnili. 
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USA ⚫  

Vidíme určitý prostor pro stabilitu úvěrového rozpětí a „carry“ obchodování společně se 
známkami zvýšené aktivity v oblasti fúzí a akvizic a skupování většinových podílů. Přesto však 
máme v dlouhodobém horizontu obavy z posunu sentimentu, nákladů na financování a 
technických parametrů. 

Evropa ⚫  Počátkem roku 2022 čekáváme stabilní úvěrová rozpětí a mírné přitvrzení v oblasti cenných 
papírů investiční kvality v EUR, kdy se objeví likvidita z programu nákupů aktiv ECB. 

Nově vznikající  
trhy – USD 

⚫  Pokračuje krátkodobá turbulence na čínském trhu s nemovitostmi, ale korporátní trhy dále 
nabízejí atraktivní hodnotu. 

 
1 Globální nově vznikající trhy zahrnují střední a východní Evropu, Latinskou Ameriku a Asii. 
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 USA ⚫  Nedávné rozšíření rozpětí, zlepšení základních charakteristik a ocenění nás vedlo k tomu, 

že jsme u této kategorie cenných papírů zachovali neutrální hodnocení. 

Evropa ⚫  
Podobně jako u amerických úvěrů s vysokými výnosy se zlepšily základní charakteristiky 
a ocenění. Vstřícná politika ECB nabízí podporu a očekáváme další zúžení úvěrových 
rozpětí. 
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Energie ⚫  Ohledně energie jsme pozitivní, protože dynamika nabídky bude nadále příznivá pro ceny 
surové ropy a zemního plynu. 

Zlato ⚫  Ponechali jsme si neutrální postoj, protože cena zlata je rozsahová (range-bound) a již odráží 
ultra nízké reálné výnosy dluhopisů.  

Průmyslové kovy ⚫  Politický postoj v Číně je proaktivnější, když nedávno došlo ke snížení požadavku na poměr 
rezerv. Poptávka mimo Čínu se rychle zotavuje uprostřed normalizace globální aktivity. 

Zemědělství ⚫  Zachováváme si neutrální postoj. Očekávané výnosy z letošní úrody sóji a kukuřice v USA se 
zvýšily, ale růst cen hnojiv představuje dodávkový šok pro další jarní sezónu. 
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USD ⚫  Zůstáváme pozitivní, protože dolar nadále působí jako zajištění proti klesající likviditě ze strany 
Fedu. Zpomalení cyklu podpoří anticyklické vlastnosti amerického dolaru. 

Britská libra ⚫  Přes vysokou inflaci působí divergence politik mezi Fedem a BoE pro libru jako protivítr. 

Euro ⚫  Vůči euru jsme stále negativní, protože očekáváme, že ECB si zachová svůj holubičí postoj 
s ohledem na slabší růst v Evropě.  

Čínský juan ⚫ 
Makropolitická situace odpovídá slabší měně. Růst exportu v nadcházejících měsících zpomalí 
a obchodem vážený renminbi (zahraničí) posílil. 

Japonský jen ⚫  Očekávání stoupajících úrokových měr v USA přidávají váhu na japonský jen, protože ten je 
citlivější na stoupající výnosy ve srovnání s jinými měnami. 

Švýcarský frank ⚫  Cyklické prostředí je méně podpůrné. Předtím, než bude náš výhled pozitivní, čekáme na změny 
cen a méně přehnaná ocenění.  

  
Zdroj: Schroders, prosinec 2021. 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. 


