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Výhled 
Trhy se dále zmítají mezi obavami ze zvyšování úrokových měr na jedné straně a obavami z rizik recese na straně druhé.  

Po velkých pádech cen dluhopisů i akcií jsme zvažovali, zda se ocenění již dostatečně upravila. V případě akcií jsme se 
rozhodli udržet si nízké vytížení, protože se domníváme, že nejistota ohledně zisků se ještě adekvátně nepromítla do 
ocenění, přičemž diskontní sazby jsou přinejlepším stabilní. Naše cyklické modely ukazují na posun směrem k fázi 
zpomalení, což je typicky pro akcie nejobtížnější fáze cyklu. 

V případě trhů s pevnými příjmy si udržujeme neutrální pozici. Americké desetileté dluhopisy se pohybují kolem 3,25 % 
(s důrazem na „prodej“ při zlepšení). Když se podíváme na minulé fáze zpomalení, výkonnost dluhopisů byla obvykle 
dobrá, když se investoři přizpůsobili slabšímu výhledu růstu. Současná výzva spočívá v tom, že s tak vysokými inflačními 
tlaky není pravděpodobné, že se v nadcházejících několika měsících zvrátí měnová politika, což znamená, že 
potřebujeme vyšší úrovně výnosů jako kompenzaci za potenciální volatilitu.  

Realizovali jsme zisk z krátkodobé pozice v německých státních dluhopisech, když Evropská centrální banka (ECB) nyní 
potvrdila naše očekávání stoupajících úrokových sazeb v Evropě. Nadále se však obáváme o výnosy v Evropě s ohledem 
na riziko, že účastníci trhu testují ochotu Christine Laderge potlačit periferní rozpětí.  

Stále máme vysoce vytíženou pozici ve zlatě. Tato pozice může být užitečná, pokud obavy z recese nebo osudu státních 
dluhopisů začnou mít dominantní vliv na náladu investorů. Blížíme se však k našim úrovním „zastavení ztrát“. Jinde 
v sektoru komodit jsme se rozhodli zavřít naši nadměrně vytíženou pozici v komoditách obecně a inkasovat zisk. 
Oslabující růst vede k některým prvním známkám destrukce poptávky v energetickém sektoru.  

Zavřeli jsme náš napřimovač křivky 2/10, když Federální rezervní banka (Fed) ukázala, že je ještě agresivnější, než jsme 
očekávali. Také jsme realizovali zisk z naší ztrátové pozice v US dolaru vůči euru, protože rozsah měnové divergence je 
do ceny zahrnut, my si však udržujeme dlouhou pozici v americkém dolaru oproti čínskému renminbi.  

U akcií jsme se rozhodli přesunout nadměrnou investici v čínských akciích do akcií rozvinutých zemí. Obáváme se 
zvyšování úrokových měr a to má dominantní vliv na naše názory na jiné trhy. Pravděpodobnost volnější měnové politiky 
v Číně nám nabízí relativní příležitost. Naším stylem je příklon k hodnotě a proto jsme inkasovali zisk z naší dlouhé pozice 
v britských akciích. 

Celkově ocenění začínají vypadat zajímavěji, ale ještě se nedostala na provokativní úrovně. 

 
Měsíční výhledy 
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Akcie ⚫  Zachováváme si negativní výhled. Nejistota ohledně výnosů stále ještě není 
adekvátně promítnuta do ocenění a diskontní sazby jsou přinejlepším stabilní. 

Vládní dluhopisy ⚫  

Zůstáváme neutrální, neboť se domníváme, že 10leté americké dluhopisy jsou 
podle našeho modelu správně oceněny, ale reálné výnosy vypadají příliš nízké. 
Při rostoucí inflaci a klesajících očekáváních růstu vyžadujeme vyšší úrovně 
výnosů jako kompenzaci za potenciální volatilitu. 

Komodity ⚫  
Naše skóre snižujeme na neutrální, protože s oslabujícím globálním růstem 
začínáme pozorovat známky klesající poptávky, obzvláště v energetickém 
sektoru.  

Úvěr ⚫  
Naše cyklické indikátory se zvyšují ke konci cyklu, což signalizuje zpomalení. 
Cyklické fáze s sebou přinášejí vyšší rozpětí mediánu a širší rozsahy, ale na 
druhé straně se zlepšila ocenění, což vede k celkově neutrálnímu skóre. 
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USA ⚫  USA je nadále nejzranitelnějším regionem - ocenění se dále snižují v důsledku 
zpomalujícího se růstu výnosů. 

Spojené království ⚫  Státní dluhopisy v sektorech obrany a komodit FTSE indexu regionu relativně 
pomáhají. 

Evropa ⚫  Momentum výnosů se v Evropě obrátilo pozitivním směrem. Nicméně nedávno 
přijatý jestřábí postoj ECB bude výzvou pro výnosy akcií. 

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

Globální nově 
vznikající trhy1 

⚫  
I když se zdá, že protivítr kolem Číny polevuje, další země s nově vznikajícími trhy 
čelí obrovským inflačním tlakům a proto zachováváme celkově neutrální skóre. 

Asie 
kromě 
Japonska 

Čína ⚫  Povyšujeme na pozitivní. Zdá se, že se situace s lockdowny v Číně konečně 
obrací. To by mělo zlepšit problematická místa dodávek v zemi. 

Nově 
vznikající 
trhy v Asii 
kromě Číny 

⚫  
Domníváme se, že ostatní regiony ve světě nově vznikajících trhů vypadají 
atraktivněji, obzvláště exportéři komodit v Latinské Americe. Inflace začíná být 
problém pro nově vznikající trhy Asie kromě Číny. 
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USA ⚫  
Zachováváme si neutrální pohled. I když prudký vzestup výnosů v tomto roce 
nyní nabízí lepší vstupní bod při prudce klesajícím očekávání růstu, než změníme 
náš výhled na pozitivní, musíme vidět ústup inflačních tlaků.  

Spojené království ⚫  
Skóre jsme snížili na negativní, protože nedávno oznámené finanční dotace pro 
domácnosti by mohly donutit Bank of England k dalšímu zvyšování úrokových 
měr. 

Německo ⚫⚫  

Snížili jsme výhled, protože Evropská centrální banka (ECB) signalizovala 
výraznou změnu politiky, čímž potvrdila naše očekávání stoupajících úrokových 
sazeb v Evropě. Riziko inflace je silné a proto se očekává další zvýšení úrokových 
sazeb. 

Japonsko ⚫  Trh nadále nabízí negativní výnosy a Bank of Japan si udržuje svou politiku 
cílených úrovní výnosů.  

Spojené s inflací v USA ⚫  Zůstáváme negativní - přestože nejistota způsobená krizí Rusko/Ukrajina zřejmě 
již dosáhla vrcholu, 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 ⚫  
Tuto kategorii jsme snížili, neboť spotřebitelský sektor je pod rostoucím tlakem 
inflace a riziko recese stoupá. 

Evropa ⚫  
U evropských úvěrů investiční kvality si zachováváme pozitivní skóre, neboť ECB 
je méně proaktivní ve srovnání s jinými centrálními bankami a ocenění jsou 
relativně atraktivní. 

Nově vznikající  
trhy – USD 

⚫  Rozpětí nekompenzují pokračující slabost základních charakteristik, v důsledku 
čehož jsou ocenění neatraktivní ve srovnání s ostatními regiony. 
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 USA ⚫  
Náš negativní pohled se nezměnil z důvodu vysoké expozice spotřebitelskému 
sektoru. Velký počet emitentů by mohl mít problémy s pokrytím úroků 
a splatností, protože základní charakteristiky se dále zhoršují. 

Evropa ⚫  
Ponecháváme neutrální skóre - rozpětí jsou relativně atraktivní, ale ECB 
neposkytla žádnou výslovnou podporu. Přednost dává zvyšování úrokových 
měr a ukončování nákupů aktiv. 
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Energie ⚫  

I když se zdá, že v ceně se již odrazily problémy na straně dodávek, začínáme 
pozorovat známky klesající poptávky, neboť vysoká inflace potlačuje globální 
růst. Mezitím produkce ruské ropy ještě poklesne - snížená poptávka z Evropy 
je kompenzována prodeji do Asie. 

Zlato ⚫  

Zdá se, že zlato si vede dobře poté, co Fed začal zvyšovat úrokové sazby,  
a obavy z recese se zvyšují. Existuje však také riziko, že obavy z recese způsobí 
nedostatek likvidity a potenciálně vytvoří problémy s krátkodobou dostupností 
peněz, což by pro zlato mohlo mít negativní důsledky.  

Průmyslové kovy ⚫  
Zůstáváme konstruktivní, očekáváme vzestup interní čínské poptávky po 
uvolnění lockdownů, který bude kompenzovat snižující se poptávku na 
rozvinutých trzích. 

Zemědělství ⚫  
Jsme pozitivní, neboť inflace vstupních nákladů zůstává hlavní hybnou silou. 
Obavy ohledně potravinové bezpečnosti nutí vlády producentských zemí 
kontrolovat export a udržovat zvýšené ceny. 
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USD ⚫  

Zachováváme naše pozitivní skóre. Vyhlídka na globální růst se dále oslabuje 
a nedávný vzestup indexu spotřebitelských cen v USA donutil Fed k přitvrzení 
jestřábího postoje. To podporuje americký dolar a jeho status bezpečného 
přístavu. 

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

Euro ⚫  
ECB čelí dilematu jestřábího přístupu k úrokovým sazbám při chybějících 
konkrétních opatřeních pro řízení úrovní rozpětí, které trh může testovat, aby 
zjistil, kdy ECB zasáhne. 

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 snižujeme, protože globální vzestup výnosů dluhopisů na ostatních trzích 
dále snižuje hodnotu měny.  

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

  
Zdroj: Schroders, červen 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. 


