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Výhľad 

Náš fundamentálny pohľad na pretrvávajúcu infláciu a spomalenie dynamiky rastu sa v priebehu mesiaca nezmenil 
a najmä vyjadrenia bankárov z amerických centrálnych bánk potvrdili naše očakávanie výrazne prísnejšej menovej 
politiky. Vzhľadom na veľké pohyby na trhoch s dlhopismi a komoditných trhoch sa naša diskusia zamerala na to, ako 
reagovať na zmeny cien aktív. 

Pokiaľ ide o štátne dlhopisy, vďaka zvýšeniu výnosov sme realizovali zisky z našej nižšej pozície. Predovšetkým si 
myslíme, že predná časť výnosovej krivky v USA má vysokú cenu v súvislosti so zvyšovaním sadzieb Federálneho 
rezervného systému (Fed). Stále si však myslíme, že existuje potenciál pre tlak na rast dlhodobých výnosov krivky. 
Mohlo by k tomu dôjsť, ak by sa inflácia ukázala byť trvalejšia, prípadne v dôsledku vyšších výnosov v Európe, ktoré by 
znížili dopyt po štátnych cenných papieroch USA zo strany zahraničných kupcov. V dôsledku toho sme zaviedli strmší 
obchod uprednostňujúci dvojročné a päťročné cenné papiere pred desaťročnými. Minulý mesiac sme v súvislosti 
s úvermi posunuli svoj postoj z nižšej na neutrálnu úroveň, pretože vidíme hodnotu v úverových rozpätiach. 
Zvýšená volatilita úrokových sadzieb však zatiaľ odrádza od vyšších investícií do triedy aktív.  

Investície súvisiace s komoditami naďalej dosahovali vysokú výkonnosť. Napriek tomu si vzhľadom na pretrvávajúce 
napätie na Ukrajine a všeobecnejšie prekážky na strane ponuky naďalej udržiavame svoje pozície v širokom rozsahu 
komodít, zlate, austrálskom dolári a akciách zo sektora energetiky. Ako už bolo spomenuté minulý mesiac, vzhľadom 
na naše obavy zo stagflačných rizík zostáva táto alokácia hlavnou. 

Akciové trhy sa odrazili od precenených úrovní, pretože investori si viac zvykli na tvorbu cien pri zohľadnení rizika, 
ktoré predstavuje vojna na Ukrajine. Hoci sú tieto správy neradostné, teraz máme viac informácií o reakčných funkciách 
Putina a NATO. Nemožno však podceňovať riziko ešte závažnejšej eskalácie. Na úrovni indexu očakávame, že akcie budú 
ovplyvnené protichodnými vplyvmi zvyšujúcich sa úrokových sadzieb a cien komodít, čo nás vedie k tomu, aby sme si 
zachovali nižšiu pozíciu. Okrem toho si na zabezpečenie proti obmedzovaniu likvidity naďalej zachovávame dlhú pozíciu 
v amerických dolároch, predovšetkým voči eurám. 

Celkovo je teda náš postoj opatrný, pretože sa domnievame, že rastúce sadzby predstavujú obmedzenie rýchlosti 
návratnosti. 
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 Akcie ⚫  
Fed začal svoj dlho očakávaný cyklus stúpania, čo naznačuje, že zároveň chce 
začať sťahovať zo systému likviditu. V prostredí obmedzovania likvidity 
a potenciálneho vrcholu dynamiky rastu si zachovávame negatívny pohľad. 

Štátne dlhopisy ⚫  
Postoj sme posunuli na neutrálnu úroveň, pretože hoci údaje o inflácii a raste 
zostávajú zvýšené, tempo sa spomaľuje a obavy týkajúce sa variantu omikron 
ustupujú.  

Komodity ⚫  
Zvýšené geopolitické riziká vyplývajúce z ruskej invázie na Ukrajinu v kombinácii 
s nerovnováhou medzi ponukou a dopytom pravdepodobne zostanú 
nápomocné. 

Úvery ⚫  
Náš celkový rating je naďalej neutrálny, pretože vzhľadom na stagflačné obavy 
zostáva náš výhľad týkajúci sa úverov opatrný. Fundamentálne faktory sú však 
naďalej odolné. 
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USA ⚫  Ocenenia v USA naznačujú, že ide o trh, ktorý je obzvlášť citlivý na sťahovanie 
likvidity a rozširovanie akciovej rizikovej prémie. 

Spojené kráľovstvo ⚫  
Bezpečné a komoditné sklony v indexe FTSE znamenajú, že trh Spojeného 
kráľovstva by mal v porovnaní s inými trhmi lepšie znášať geopolitické 
nepriaznivé vplyvy. 

Európa ⚫  Tento región je najbližšie ku konfliktu, ktorý je naďalej nestály, a je ovplyvnený 
možnou neistotou vyplývajúcou z francúzskych volieb. 

Japonsko ⚫  
Zachovávame si neutrálny postoj, pretože trh je v niektorých smeroch vzdialený 
od konfliktu v Európe. Ešte sa len uvidí, aký vplyv bude mať importovaná inflácia 
na trh. 

Globálne 
rozvíjajúce sa trhy1 

⚫  
Zachovávame si neutrálny postoj, pretože ocenenia sú atraktívne, ale spúšťač 
akéhokoľvek zmysluplného rastu si vyžaduje zlepšenie globálnych podmienok. 

Ázia 
okrem 
Japonska 

Čína ⚫  
Lockdowny a prekážky na strane ponuky naďalej negatívne ovplyvňujú 
obchodné toky, no čínski tvorcovia politiky sa nedávno zamerali na podporu 
rastu prostredníctvom uvoľňovania menovej politiky. 

Rozvíjajúce 
sa trhy 
v Ázii 
okrem 
Číny 

⚫  Kórejské voľby sú už za nami, ale nazdávame sa, že atraktívnejšími sa zdajú byť 
iné regióny v rámci rozvíjajúcich sa trhov. 
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USA ⚫  
Zachovávame si negatívny postoj, pretože aj keď sa trhy s dlhopismi výrazne 
posunuli, domnievame sa, že stále sme iba na začiatku cyklu zvyšovania sadzieb. 
Nálady naďalej poukazujú na prísnejšiu politiku. 

Spojené kráľovstvo ⚫  
Máme neutrálny postoj, pretože aj keď sa výnosy z prvotriednych cenných 
papierov v posledných týždňoch výrazne zvýšili, domnievame sa, že v súčasnosti 
je zohľadnených príliš veľa zvýšení sadzieb a riziko recesie nie je bezprostredné. 

Nemecko ⚫  
Európska centrálna banka (ECB) tento rok v prípade mnohých vyhlásení urobila 
obrat o 180 stupňov a zrušila svoju predchádzajúcu záruku nezvýšiť v roku 2022 
sadzby. 

Japonsko ⚫  Trh naďalej ponúka záporné výnosy, ktoré v kontexte portfólia poskytujú nízku 
hodnotu. Neočakáva sa, že Bank of Japan v dohľadnom čase zasiahne.  

Cenné papiere USA 
viazané na infláciu 

⚫  
Zachovávame si negatívny pohľad, pretože sa zdá, že neistota vyplývajúca 
z rusko-ukrajinskej krízy už vyvrcholila a v súčasnosti je najvyššou prioritou 
Fedu obmedziť infláciu. 

Rozvíjajúce sa trhy 
v miestnej mene 

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

 
 

 
    

 
1 Globálne rozvíjajúce sa trhy zahŕňajú strednú a východnú Európu, Latinskú Ameriku a Áziu. 
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USA ⚫  
Myslíme si, že v prípade politiky Fedu na rozdiel od politík v Európe nie je 
pravdepodobné, že by v dohľadnom čase podporila trh s úvermi.  

Európa ⚫  
Domnievame sa, že ECB bude aj naďalej nechávať otvorené všetky možnosti 
súvisiace s politikami podporujúcimi úvery, a preto si zachovávame pozitívne 
skóre. 

Rozvíjajúce sa trhy 
v USD 

⚫  Postoj sme znížili na neutrálnu úroveň z dôvodu rýchleho zužovania úverových 
rozpätí v prípade dlhopisov investičného stupňa na rozvíjajúcich sa trhoch. 
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USA ⚫  Očakávame, že na tomto trhu, kde tlmené pohyby cien od začiatku roka dodnes 
vyzerajú nezvyčajne, sa rozpätia budú ďalej rozširovať. 

Európa ⚫  Podľa nášho základného scenára sa napätie na Ukrajine stalo chronickým. 
Z dôvodu relatívnej stabilizácie sme preto zaujali pozitívny pohľad. 
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Energie ⚫  

Zatiaľ čo boli dodávky ropy od ruskej invázie na Ukrajinu ešte viac obmedzené, 
čínske štátne orgány po novom náraste počtu prípadov ochorenia Covid-19 
zaviedli lockdowny. Riziká dlhodobého lockdownu pravdepodobne znížia dopyt 
po energiách. 

Zlato ⚫  
Po rozhodnutí Fedu o zvýšení úrokových sadzieb sme o krok bližšie k vrcholnej 
miere dravosti Fedu. Zlatu pravdepodobne prospejú aj zvyšujúce sa geopolitické 
a inflačné obavy.  

Priemyselné kovy ⚫  
Zdá sa, že dopyt mimo Číny sa s normalizáciou hospodárskej aktivity výrazne 
zotavuje. Politický postoj v Číne takisto prechádza k väčšej podpore. 

Poľnohospodárstvo ⚫  
Ukrajina a Rusko sú pre globálny dodávateľský reťazec potravín rozhodujúce. 
Kríza zvyšuje tlak na už tak napäté globálne dodávky, čo tlačí ceny na vyššie 
úrovne. 
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$ (USD) ⚫  Z dôvodu statusu bezpečnej meny amerického dolára a narastajúcich rozdielov 
medzi menovou politikou Fedu a ECB sme zachovali pozitívne skóre. 

£ (GBP) ⚫  
Výbor pre menovú politiku priniesol prudké zvýšenie sadzieb s prekvapivo 
dravými komentármi, ale cyklus stúpania môže byť krátkodobý, ak sa naplnia 
riziká poklesu rastu. 

€ (EUR) ⚫  Inflačné riziká v eurozóne sa zvýšili v dôsledku zvyšovania cien energií 
a spomalenia dynamiky rastu. Udržiavame preto negatívne skóre. 

¥ (CNH) ⚫ 

Očakávame, že spomalenie exportu, obnovenie lockdownov súvisiacich 
s ochorením Covid-19 a obmedzovanie úrokových sadzieb povedú 
k znehodnoteniu, pokiaľ ide o jüan (offshore). 

¥ (JPY) ⚫  
Na základe statusu bezpečnej meny a atraktívnych ocenení sme zachovali 
neutrálne skóre. Jen by mohol posilniť aj pomalší cyklus úrokových sadzieb 
v USA. 

₣ (CHF) ⚫  
Pokiaľ ide o meny so statusom bezpečnej meny, uprednostňujeme americký 
dolár pred švajčiarskym frankom, pretože sme sa utvrdili v presvedčení o ceste 
Fedu k normalizácii. 

  
Zdroj: Schroders, apríl 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 vysoko úročených 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 
4 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. 


