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Výhľad 
Investori naďalej čelia vplyvu zvyšujúcich sa úrokových sadzieb na jednej strane (spôsobených 
pretrvávajúcou infláciou) a rizikám recesie na strane druhej. Naša hlavná pozícia naďalej spočíva v akciách 
s nižšou výnosnosťou než je referenčná hodnota (underweight), keďže vzhľadom na potrebu potláčať 
infláciu neočakávame žiadnu bezprostrednú úľavu zo strany centrálnych bánk a pretože očakávania ziskov 
stále neodrážajú riziká súvisiace s rastom. Hlavný posun nastal v pozíciách, ktoré vlastníme v našich akciách 
s nižšou výnosnosťou než je referenčná hodnota (underweight). Vzhľadom na zvyšujúce sa riziko recesie sme 
totiž znížili niektoré z našich procyklických expozícií. Minulý mesiac sme uzavreli našu pozíciu v komoditách 
s vyššou výnosnosťou než je referenčná hodnota (overweight) a tento mesiac vyberáme zisky z našej 
overweight pozície v japonských akciách v porovnaní s americkými akciami.  Vďaka týmto krokom sme lepšie 
pripravení na rastúce riziká recesie. 

Intenzívne sme diskutovali o štátnych dlhopisoch a dospeli sme k záveru, že je stále vhodný neutrálny postoj. 
Najmä odhodlanie Federálneho rezervného systému (Fed) dostať infláciu pod kontrolu ukotvuje výnosovú 
krivku na vyššej úrovni a zároveň ju splošťuje. Vidíme hodnotu v európskych úverových spreadoch 
investičného stupňa, ale na zvýšenie našich alokácií do úverov sa domnievame, že volatilita úrokových 
sadzieb sa musí stabilizovať.   

Pokiaľ ide o menu, naďalej uprednostňujeme americký dolár. Ak sa na situáciu pozrieme spätne, 
naše rozhodnutie vybrať zisky z krátkej pozície v eure bolo predčasné, ale zachovávame si dlhú pozíciu 
v americkom dolári voči čínskemu jüanu a tento mesiac tiež otvárame dlhú pozíciu v americkom dolári voči 
austrálskemu doláru a kanadskému doláru ako zabezpečenie proti spomaleniu rastu vyvolanému sadzbami 
v USA. Rozhodli sme sa využiť aj extrémne úrovne japonského jenu a zaujať dlhú pozíciu v japonskom jene 
voči švajčiarskemu franku. Japonský jen poskytuje určitú ochranu pred rizikami rastu a krátkou pozíciou 
v švajčiarskom franku dosahujeme menej negatívne carry (náklady na držbu), ako keby sme zaujali krátku 
pozíciu v americkom dolári. Vzhľadom na nízku úroveň rizika v našich portfóliách sme sa rozhodli pridať 
určitú expozíciu voči brazílskemu realu, juhoafrickému randu a indickej rupii voči austrálskemu doláru, 
kanadskému doláru a britskej libre.   

Celkovo máme naďalej defenzívnu pozíciu pri akciách a neutrálnu pri dlhopisoch, komoditách a úveroch.  
Snažili sme sa pridať určité zabezpečenie rastu prostredníctvom meny a súčasne sa starostlivo vyhnúť 
krátkym pozíciám v americkom dolári, kým je Fed v hre. 
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 Akcie   

Zachovávame si negatívny pohľad. Zaznamenali sme mierne zníženie výnosov 
dlhopisov a hoci to môže znamenať, že znižovanie miery ocenenia sa skončilo, 
konštatujeme, že znižovanie výnosov sa ešte len začalo. 

Štátne dlhopisy   

Hoci ocenenie vo všeobecnosti vyzerá primerane a korelácia medzi akciami a 
dlhopismi sa začína zlepšovať, pravdepodobnosť, že dlhopisy budú vhodným 
nástrojom na diverzifikáciu, zostáva nízka, keďže inflácia by mohla prekvapiť 
ďalším zvyšovaním. 

Komodity   
Zachovávame si neutrálnu pozíciu, keďže hoci ponuka je stále obmedzená, 
slabnúci globálny rast zasahuje dopyt, najmä v energetickom sektore.  

Úvery   
Vzhľadom na obavy zo stagflácie je náš výhľad naďalej opatrný, pričom 
uprednostňujeme investičný stupeň pred vysokým úročením.  

 

 Kategória Vyhliadky Komentáre 
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USA   
Stabilizácia ocenenia môže naznačovať, že ceny sa blížia k svojmu dnu, máme 
však pocit, že očakávania ziskov stále neodrážajú riziká týkajúce sa rastu. 

Spojené kráľovstvo   Zostávame neutrálni, keďže pozitívne znaky defenzívnych a komoditných 
tendencií v indexe sú kompenzované znížením dopytu po energii. 

Európa   
Problémy, ktoré predstavujú dodávky zemného plynu a náklady naň, v 
kombinácii s tým, že Európska centrálna banka (ECB) zostáva akoby medzi 
dvomi mlynskými kameňmi, budú naďalej predstavovať prekážku. 

Japonsko   
Japonsko je jedným z mála regiónov, kde je inflácia vítaná. To by malo viesť k 
relatívne lepším výsledkom v porovnaní s ostatnými regiónmi vyspelého sveta. 

Globálne rozvíjajúce 
sa trhy1 

  
Hoci sa zdá, že nepriaznivé vplyvy okolo Číny sa zmierňujú, ostatné krajiny s 
rozvíjajúcim sa trhom (EM) čelia rastúcim inflačným tlakom. Preto si celkovo 
zachovávame neutrálne hodnotenie. 

Ázia 
okrem 
Japonska  

Čína   Náš postoj je pozitívny, keďže sa zdá, že tvorcovia politík v Číne pokračujú v 
uvoľňovaní podmienok a Čína sa konečne dostala na správnu cestu. 

Rozvíjajúce 
sa trhy 
v Ázii okrem 
Číny 

  Naďalej sa nazdávame, že atraktívnejšími sa zdajú byť iné regióny v rámci 
rozvíjajúcich sa trhov. 
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USA   
Zostávame neutrálni, keďže odhodlanie Fedu dostať infláciu pod kontrolu by 
malo ukotviť dlhopisy s dlhšou splatnosťou na vyššej úrovni a zároveň sploštiť 
krivku.   

Spojené kráľovstvo   
Zachovávame si negatívny postoj, keďže výhľad rastu je pochmúrny a 
oznámené fiškálne dotácie pre domácnosti by mohli prinútiť Bank of England 
znovu zvyšovať úrokové sadzby. 

Nemecko   Nemecké dlhopisy vnímame naďalej negatívne, aj keď o niečo menej ako 
minulý mesiac, keďže ECB stále zaostáva v riešení silných inflačných tlakov. 

Japonsko   
Náš pohľad zostáva bez zmeny. Trh naďalej ponúka záporné výnosy, ktoré 
poskytujú nízku hodnotu v porovnaní s inými trhmi.  

Cenné papiere USA 
viazané na infláciu 

  

Postoj sme zvýšili na neutrálny, keďže Fed je naďalej odhodlaný znížiť infláciu 
prostredníctvom agresívneho zvyšovania sadzieb. Ak budú naďalej pretrvávať 
obavy zo strednodobej inflácie, cenné papiere viazané na infláciu by mali z toho 
profitovať. 

Rozvíjajúce sa trhy 
v miestnej mene 

  
Náš pohľad zostáva bez zmeny, pretože ekonomické prostredie je naďalej 
náročné a narastajú stagflačné riziká aj riziká recesie.  

 
 

 
    

 
1 Globálne rozvíjajúce sa trhy zahŕňajú strednú a východnú Európu, Latinskú Ameriku a Áziu. 
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USA   
Náš pohľad zostáva bez zmeny. Hoci sa spready rozšírili, akékoľvek potenciálne 
zvýšenie by si vyžadovalo stabilizáciu trhov s pevným výnosom a atraktívnejšie 
úrovne ocenenia.   

Európa   
ECB je v porovnaní s ostatnými centrálnymi bankami menej aktívna a spready 
sú v porovnaní s USA mimoriadne široké, čo vedie k atraktívnemu oceneniu. 

Rozvíjajúce sa trhy 
v USD 

  
Zvyšujeme hodnotenie tohto sektora, pretože má významnú expozíciu voči 
oživeniu v Číne a v súčasnosti zohľadňuje v cene európske riziko. 
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USA   
Zostávame negatívni, keďže technické pozadie je zraniteľné, pretože emisie 
amerických HY sú nízke a východiskové faktory sa naďalej zhoršujú. 

Európa   
Zachovávame si postoj s neutrálnym skóre. Hoci sa spready posunuli o veľký 
kus, ECB, ktorá uprednostňuje zvyšovanie sadzieb a zastavenie nákupu aktív, 
ich výslovne nepodporuje. 
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Energie   
Ponuka je stále obmedzená. Vidíme však známky slabého dopytu mimo USA, 
kde vysoké ceny energií a silný dolár tlačia na spotrebiteľov. 

Zlato   
Znížili sme hodnotenie na neutrálne z dôvodu rastúcich rizík likvidity, ktoré 
vytvárajú problémy v súvislosti s krátkodobou dostupnosťou peňazí, a čakáme 
na možnosť opätovného vstupu pri lepších úrovniach.  

Priemyselné kovy   

Znižujeme naše hodnotenie na neutrálne. Dopyt mimo Číny sa javí ako neistý a 
hoci čínska aktivita vykazuje známky oživenia, potenciálne lockdowny v 
dôsledku politiky nulového výskytu covidu budú naďalej brzdiť náladu 
spotrebiteľov a podnikov.  

Poľnohospodárstvo   
Zostávame pozitívni, keďže vstupné náklady, ktoré sú kľúčovým faktorom, stále 
rastú. Obavy o potravinovú bezpečnosť nútia vlády produkujúcich krajín 
kontrolovať export, čo udržiava ceny na vyššej úrovni. 
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$ (USD)   

Naďalej uprednostňujeme americký dolár. Napriek perspektíve slabšieho 
globálneho rastu nárast inflácie naďalej tlačí Fed na cestu agresívneho 
zvyšovania sadzieb, čo podporuje americký dolár s jeho postavením bezpečnej 
meny.  

£ (GBP)   
Obrat v cykle a zhoršujúce sa stagflačné prostredie spolu s politickou 
nestabilitou spôsobili záťaž na menu. Zdá sa, že libra tieto faktory primerane 
ocenila, takže sme neutrálni. 

€ (EUR)   
ECB naďalej čelí dileme, pretože smeruje k zvyšovaniu úrokových sadzieb, ale 
zároveň jej chýbajú konkrétne opatrenia na riadenie úrovne rozpätí, čo môže 
zvádzať trh k testovaniu.  

¥ (CNH)   

Zachovávame si negatívny pohľad, keďže očakávame, že znehodnocovanie 
jüanu (offshore) bude pokračovať. Pomôže to zmierniť vplyv zníženého dopytu 
po čínskom vývoze v dôsledku vysokých cien energií, ktoré oslabujú dôveru 
amerických spotrebiteľov a maloobchodný predaj.  

¥ (JPY)   
Náš postoj sme zvýšili na neutrálny. Hoci je jen z hľadiska ocenenia atraktívny, v 
poslednom období nebol spoľahlivým zabezpečením. Mal by však poskytovať 
určitú ochranu pred rizikami týkajúcimi sa rastu.  

₣ (CHF)   
Postoj sme zvýšili na neutrálny, pričom si všímame Švajčiarsku národnú banku, 
ktorá zvyšuje úrokové sadzby, ako aj prekvapivé zvýšenie sadzieb. Negatívne 
náklady na držbu franku (carry) znamenajú, že je atraktívny pre krátke pozície.  

  
Zdroj: Schroders, júl 2022. Vyhliadky týkajúce sa akcií, štátnych dlhopisov a komodít vychádzajú z výnosov v pomere k hotovosti v miestnej mene. 
Vyhliadky týkajúce sa podnikových dlhopisov a vysokoúročených úverov vychádzajú z úverových rozpätí (t. j. so zaistením trvania). Vyhliadky 
týkajúce sa mien sa uvádzajú v porovnaní s americkým dolárom okrem samotného amerického dolára, ktorý sa uvádza v porovnaní s košom 
zohľadňujúcim objem obchodu. 
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Dôležitá informácia  
Tieto informácie sú marketingovou komunikáciou. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za chybné informácie ani názory. 
Tento materiál nie je určený na poskytovanie účtovného, právneho ani daňového poradenstva ani investičných odporúčaní 
a nemali by ste sa naň na tieto účely spoliehať. Čitateľ by sa pri prijímaní individuálnych investičných a/alebo strategických 
rozhodnutí nemal spoliehať na žiadne názory ani informácie v tomto materiáli. Výkonnosť v minulosti nie je ukazovateľom 
výkonnosti v budúcnosti a nemusí sa zopakovať. Hodnota investícií a príjem z nich môžu klesnúť alebo stúpnuť a investori 
nemusia získať späť sumy, ktoré pôvodne investovali. Zmeny výmenného kurzu môžu spôsobiť pokles alebo rast hodnoty 
investícií. Stanoviská a názory obsiahnuté v tomto dokumente sú stanoviskami a názormi osôb, ktorým sa pripisujú, a 
nemusia nevyhnutne predstavovať názory, ktoré vyjadrujú alebo odzrkadľujú iné komunikácie, stratégie alebo fondy 
spoločnosti Schroders. Informácie v tomto dokumente sa považujú za spoľahlivé, ale spoločnosť Schroders nezaručuje ich 
úplnosť ani presnosť. Spoločnosť Schroders bude prevádzkovateľom údajov, pokiaľ ide o vaše osobné údaje. Ak chcete 
získať informácie o tom, ako môže spoločnosť Schroders spracúvať vaše osobné údaje, prečítajte si naše zásady ochrany 
osobných údajov dostupné na adrese www.schroders.com/en/privacy-policy/ alebo o ne požiadajte, ak k tejto webovej 
lokalite nemáte prístup. Komunikácia sa pre vašu bezpečnosť môže nahrávať alebo monitorovať. Vydala spoločnosť 
Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembursko. Registračné číslo: 
B 37.799. Uvedené prognózy nie sú zaručené. Poskytujú sa iba k dátumu vydania a nemali by ste sa na ne spoliehať. Naše 
prognózy vychádzajú z našich vlastných predpokladov, ktoré sa môžu zmeniť. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za 
chybné informácie ani názory a nepreberáme žiadnu povinnosť poskytnúť vám informácie o zmenách našich 
predpokladov ani prognóz. Na prognózy a predpoklady môžu mať vplyv vonkajšie ekonomické alebo iné faktory. 
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