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Výhled 

Náš výhled na základní charakteristiky - trvající inflaci a zpomalení růstu - se za poslední měsíc nezměnil a prohlášení 
americké centrální banky jenom potvrzují naše očekávání výrazně přísnější měnové politiky. S ohledem na velké pohyby 
na trhu dluhopisů a komodit se naše diskuse zaměřovaly na to, jak reagovat na změny v cenách aktiv. 

V případě vládních dluhopisů nás skok ve výnosech vedl k tomu, že jsme realizovali zisky z naší nízké alokace. Konkrétně 
se domníváme, že krátkodobé dluhové cenné papíry hodně podražily s ohledem na prudké zvýšení úrokových sazeb 
ze strany Federální rezervní banky (Fed). Stále si však myslíme, že na dlouhém konci výnosové křivky (dlouhodobé 
dluhopisy) existuje potenciál pro vzestup. Ten by mohl nastat, pokud se inflace ukáže jako trvalá, nebo když se 
v důsledku vyšších výnosů v Evropě sníží poptávka po amerických státních dluhopisech ze strany zahraničních investorů. 
Proto jsme implementovali obchody vedoucí ke strmější výnosové křivce a dáváme přednost dvouletým a pětiletým 
dluhopisům před desetiletými. V minulém měsíci jsme úvěrové hodnocení povýšili z nízké alokace na neutrální, protože 
vidíme hodnotu v úvěrových rozpětích, avšak zvýšená volatilita úrokových sazeb nás prozatím odrazuje od větších 
investic do této třídy aktiv.  

Investice související s komoditami si nadále vedly velice dobře. Navzdory tomu si dále držíme pozice v širokých 
komoditách, ve zlatě, v australském dolaru a energetických akciích s ohledem na pokračující napětí na Ukrajině a další 
problematická místa dodávek. Jak jsme se již zmínili v minulém měsíci, je to stále naše klíčová pozice s ohledem na naše 
obavy z rizika stagflace. 

Trhy s akciemi se vrátily zpět z příliš vyprodaných úrovní a investoři si začali zvykat na začleňování rizik souvisejících 
s válkou na Ukrajině do celkové ceny. I když zprávy jsou pochmurné, máme teď více informací ohledně funkce reakcí 
mezi Putinem a NATO. Riziko další eskalace však nelze vyloučit. Na úrovni indexu očekáváme, že akcie budou zachyceny 
v křížových proudech zvyšujících se úrokových sazeb a cen komodit, což nás vede k tomu, že si zachováme nízké vytížení 
v tomto druhu investic. Také si dále udržujeme dlouhou pozici v americkém dolaru, převážně oproti euru, jako zajištění 
proti riziku přísnějších pravidel likvidity. 

Celkově jsme opatrní, protože se domníváme, že zvyšující se úrokové sazby představují rychlostní limit pro výnosy. 
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Legenda 
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 Akcie ⚫  

Fed zahájil dlouho očekávaný cyklus zvyšování úrokových měr a naznačuje, že 
také chce ze systému stahovat likviditu. V prostředí ubývající likvidity a 
potenciálního vrcholu růstového momenta zůstáváme negativní. 

Vládní dluhopisy ⚫  Povýšili jsme je na neutrální - i když údaje o inflaci a růstu jsou stále zvýšené, 
momentum zpomaluje a obavy z Omicronu se snižují.  

Komodity ⚫  
Zvýšené geopolitické riziko pramenící z ruské invaze na Ukrajinu v kombinaci 
s nerovnováhou mezi dodávkou a poptávkou budou nadále pro komodity 
podpůrné. 

Úvěr ⚫  
Pokračujeme s naším celkově neutrálním hodnocením, protože náš výhled na 
úvěr zůstává opatrný s ohledem na obavy ze stagflace. Základní parametry však 
jsou nadále odolné. 
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USA ⚫  Ocenění v USA naznačují, že se jedná o trh, který je obzvláště zranitelný ve 
smyslu ubývající likvidity a rozšiřování rizikové prémie v souvislosti s akciemi. 

Spojené království ⚫  Důraz indexu FTSE 100 na obranu a komodity znamená, že trh Velké Británie by 
měl lépe obstát v období horší geopolitické situace ve srovnání s ostatními trhy. 

Evropa ⚫  Region je nejblíže konfliktu, který je nadále volatilní, a výhled ještě zhoršuje 
nejistota ohledně francouzských voleb. 

Japonsko ⚫  
Zůstáváme neutrální, protože trh je v určitém smyslu distancován od konfliktu 
v Evropě. Účinek importované inflace trh teprve uvidí. 

Globální nově 
vznikající trhy1 

⚫  
Zůstáváme neutrální - ocenění jsou atraktivní, ale jakékoli smysluplné zlepšení 
by muselo být vyvoláno zlepšením celosvětových parametrů. 

Asie 
kromě 
Japonska 

Čína ⚫  
Lockdowny a problematická místa dodávek nadále negativně ovlivňují obchodní 
toky. Čínští tvůrci politik však nedávno přesunuli své zaměření na podporu růstu 
prostřednictvím měnového uvolňování. 

Nově vznikající 
trhy v Asii 
kromě Číny 

⚫  Korejské volby již skončily, ale domníváme se, že ostatní regiony ve světě nově 
vznikajících trhů vypadají atraktivnější. 
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USA ⚫  
Ponecháváme si negativní postoj, neboť přes velký posun na trhu s dluhopisy se 
domníváme, že jsme stále teprve na začátku cyklu zvyšování úrokových měr. 
Nálady dále ukazují na přísnější politiky. 

Spojené království ⚫  
Jsme neutrální, protože i když výnosy britských dluhopisů (giltů) se v posledních 
týdnech výrazně posunuly, domníváme se, že do ceny se v současné době 
promítá příliš mnoho nárůstů a riziko recese není bezprostřední. 

Německo ⚫  
Evropská centrální banka (ECB) se v letošních prohlášeních otočila o 180 stupňů 
a zrušila svou předchozí záruku, že v r. 2022 nebude zvyšovat úrokové míry. 

Japonsko ⚫  Trh dále nabízí negativní výnosy, což v kontextu portfolia nabízí nízkou hodnotu. 
Brzká intervence Bank of Japan se však neočekává.  

Spojené s inflací v USA ⚫  
Zůstáváme negativní, protože nejistota způsobená krizí Rusko/Ukrajina zřejmě 
již dosáhla vrcholu a nyní je hlavní prioritou Fedu omezit inflaci. 

Nově vznikající trhy – 
místní měny 

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

 
 

 
    

 
1 Globální nově vznikající trhy zahrnují střední a východní Evropu, Latinskou Ameriku a Asii. 
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USA ⚫  
Domníváme se, že na rozdíl od svého protějšku v Evropě Fed nehodlá v brzké 
budoucnosti podpořit úvěrový trh.  

Evropa ⚫  
Domníváme se, že s ohledem na podpůrné úvěrové politiky bude ECB nadále 
držet všechny možnosti otevřené a tak si ponecháváme pozitivní skóre. 

Nově vznikající trhy – 
USD 

⚫  Snižujeme na neutrální s ohledem na rychlé stlačení úvěrového rozpětí, které 
jsme viděli u dluhopisů investiční kvality na nově vznikajících trzích. 
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 USA ⚫  Očekáváme další rozšíření úvěrového rozpětí na trhu, kde útlum cenové akce 
za rok k dnešnímu dni vypadá anomální. 

Evropa ⚫  Domníváme se, že napětí na Ukrajině je nyní chronickým problémem. Proto jsme 
výhled zlepšili na pozitivní s ohledem na relativní stabilizaci. 
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Energie ⚫  
Zatímco od invaze Ruska na Ukrajinu dále poklesla nabídka ropy, čínské úřady 
zavedly lockdowny po dalším vzestupu případů Covidu. Riziko dlouhodobých 
lockdownů pravděpodobně utlumí poptávku po energiích. 

Zlato ⚫  
Po rozhodnutí Fedu zvýšit úrokové sazby jsme o krok blíže k vrcholu jestřábí 
pozice Fedu. Zvyšující se geopolitické napětí a obavy z inflace pravděpodobně 
podpoří ceny zlata.  

Průmyslové kovy ⚫  Poptávka mimo Čínu se zřejmě silně zotavuje uprostřed normalizace ekonomické 
aktivity. Také politika v Číně je více podpůrná. 

Zemědělství ⚫  
Ukrajina a Rusko jsou zásadními zdroji globálního dodavatelského řetězce 
potravin. Krize ještě zhoršuje tlak na již napjatou situaci globálních dodávek 
a tlačí ceny nahoru. 
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USD ⚫  Zachováváme si pozitivní skóre s ohledem na status bezpečného přístavu 
amerického dolaru a zvyšující se rozbíhavost měnových politik Fedu a ECB. 

Britská libra ⚫  
Výbor pro měnovou politiku zvýšil úrokové sazby s překvapivě jestřábími 
komentáři, ale stoupající cyklus může být krátkodobý, pokud se realizují rizika 
poklesu růstu. 

Euro ⚫  Inflační riziko v eurozóně se zvýšilo z důvodu vzestupu cen energií a zpomalení 
hybné síly růstu. Proto jsme si zachovali negativní skóre. 

Čínský juan ⚫ 

Očekáváme zpomalení exportu, další lockdowny v souvislosti s onemocněním 
Covid-19 a snižování úrokových měr, což povede ke snížení hodnoty renminbi 
(zahraničí). 

Japonský jen ⚫  
Zachováváme neutrální skóre s ohledem na status této měny jako bezpečného 
přístavu a atraktivní ocenění. Pomalejší cyklus amerických úrokových měr by jen 
také mohl posílit. 

Švýcarský frank ⚫  Co se týče měn bezpečného přístavu, preferujeme americký dolar před 
švýcarským frankem, protože více důvěřujeme cestě Fedu k normalizaci. 

 
Zdroj: Schroders, duben 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. 
 


