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Výhľad 
Pri pohľade na naše modely teraz vstupujeme do neskoršej fázy ekonomického cyklu, keď dynamika rastu vrcholí 
a centrálne banky začínajú ukončovať podporu. V tomto kontexte očakávame, že výnosy z akcií budú tlmenejšie, 
no stále pozitívne, pričom podporovať ich budú spoľahlivé výnosy spoločností.  

Obľúbenou témou je inflácia a súhlasíme s tým, že v strednodobom horizonte sa v porovnaní s posledným 
desaťročím pravdepodobne ocitneme v inflačnejšom prostredí, ktoré budú poháňať rastúce mzdy, deglobalizácia 
a dekarbonizácia. V krátkodobejšom horizonte očakávame, že dynamika inflácie vyvrcholí, keď sa zlepšia 
medziročné porovnania a uvoľnia sa prekážky na strane ponuky. Centrálne banky však začínajú zvyšovať sadzby, 
čo spôsobí obmedzenie rýchlosti návratnosti akcií.  

Pri pohľade na trh s dlhopismi súhlasíme s tempom zvyšovania sadzieb a s trendom vyrovnávania profilu krivky, 
ktoré sa odrážajú vo forwardových cenách. V dôsledku toho sme zaujali neutrálnejší postoj voči americkým 
dlhopisom, hoci vidíme určité príležitosti na nižšiu pozíciu v prvotriednych cenných papieroch Spojeného 
kráľovstva a aj jeho vyrovnanejšiu výnosovú krivku. Vzhľadom na náš názor, že oceňovanie dlhopisov je 
spravodlivé, teraz tiež využívame príležitosti získať výnosy z držby (carry) európskych vysoko úročených 
dlhopisov a talianskych dlhopisov. 

Pokiaľ ide o akcie, naďalej uprednostňujeme USA vzhľadom na silu tamojšieho oživenia a začíname znovu 
vstupovať na rozvíjajúce sa trhy. Očakávame, že čínska politika sa bude budúci rok uvoľňovať v čase, keď sa 
západný svet bude zameriavať na normalizáciu politík.  

Naďalej preferujeme komodity, pretože hlavným rizikom pre náš základný scenár je rýchlejší rast inflácie. V tomto 
scenári sa výnosová krivka stane nekontrolovateľnou, čo povedie k vyšším výnosom z dlhopisov, ktoré by zásadne 
zmenili ocenenia akcií. Takisto sa domnievame, že obmedzené voľné kapacity budú aj naďalej priaznivé pre cenu 
ropy. Pokaľ ide o meny, zachovávame si vyššiu pozíciu v amerických dolároch voči euru vzhľadom na riziká, 
ktoré predstavuje obmedzovanie likvidity zo strany Federálneho rezervného systému (Fed).  

Minulý rok sme o takomto čase na každej osi zastávali procyklický postoj, pretože sme sa snažili využiť 
znovuotvorenie obchodu a stimulačné politiky. Teraz máme oveľa diverzifikovanejší postoj, pretože cyklus už 
dozrel. Hoci to z ďalej uvedeného súhrnného skóre nie je ihneď zrejmé, znížili sme rozsah svojej vyššej pozície 
v akciách a aj svojej nižšej pozície v dlhopisoch. V súvislosti s akciami už nemáme vyššiu pozíciu v hodnotových 
akciách ani v akciách amerických spoločností s nízkou kapitalizáciou.  
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 Akcie   

Na základe výhľadu spoľahlivých výnosov spoločností si zachovávame pozitívny 
postoj aj napriek tomu, že variant omikron má potenciál narušiť návrat do 
normálneho stavu. Celkovo očakávame, že výnosy akcií budú tlmenejšie ako minulý 
rok, no stále pozitívne. 

Štátne dlhopisy   
Ocenenia zostali po nedávnom zotavení drahé a blíži sa sprísňovanie zo strany 
centrálnych bánk. Spomaľovanie cyklu a prísnejšie menové politiky vyrovnali krivky 
reálnych výnosov.  

Komodity   
Na základe priaznivej inflačnej situácie a obmedzení na strane ponuky si 
zachovávame pozitívny pohľad. Korekcia trhu v priebehu posledného mesiaca 
okrem toho zlepšila rovnováhu medzi rizikom a výnosom. 

Úvery   Postoj sme posunuli na neutrálnu úroveň, pretože plošné rozširovanie rozpätí 
zlepšilo ocenenia. Úverové fundamentálne faktory sa naďalej zlepšujú. 

 

 Kategória Vyhliadky Komentáre 
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USA   USA sú naďalej jedným z našich preferovaných trhov. Ocenenia sú bohaté, ale mnohé 
spoločnosti na trhu majú dobré postavenie pri tvorbe cien a zisky sa zdajú byť silné. 

Spojené 
kráľovstvo   Spojené kráľovstvo je vďaka príklonu k sektorom, ako sú energetika a financie, 

zaujímavejšie, no tento postoj radšej prejavujeme priamejšie. 

Európa   
Opatrenia vyžadujúce lockdowny majú na región nepriaznivý vplyv, no zdá sa, 
že zväčša sú zohľadnené a že európsky trh by sa mohol čoskoro začať pozerať 
za horizont obmedzení. 

Japonsko   

Napriek nedávnym oznámeniam o fiškálnych stimuloch si na základe neistoty, ktorá 
vyplýva z variantu omikron, zachovávame neutrálny postoj, keďže v minulosti vláda 
na zabránenie prepuknutiam choroby využila prísne obmedzenia. Trh ďalej 
ovplyvňuje aj posilňovanie meny. 

Globálne 
rozvíjajúce 
sa trhy1 

  V regióne sa konečne objavujú určité známky oživenia, a to najmä v krajinách mimo 
Číny. Skóre zvyšujeme na pozitívne. 

Ázia 
okrem 
Japonska 

Čína   Ocenenia teraz na základe ďalšej korekcie offshorových trhov vyzerajú primerane. 
V budúcom roku očakávame uvoľnenie menovej politiky v Číne. 

Rozví-
jajúce 
sa trhy 
v Ázii 
okrem 
Číny 

  V Kórei sme zaznamenali silné oživenie, na ktorého čele stojí technologický sektor. 
Problémy s dodávateľskými reťazcami sú v regióne stále problémom. 
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USA   
Voči americkým dlhopisom máme neutrálny postoj. Forwardové ceny odrážajú 
vyrovnávajúci sa profil krivky, ktorá poukazuje na dynamiku neskorého cyklu 
a zvyšujúce sa tempo obmedzovania nákupu aktív zo strany Fedu. 

Spojené 
kráľovstvo 

  
Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, zaujali sme postoj s nižšími očakávaniami a s rizikom 
rastu v súvislosti s výnosmi. Inflácia je výrazne nad cieľom Bank of England (BoE) 
a Spojené kráľovstvo má teraz vyrovnanejšiu výnosovú krivku ako iné trhy.  

Nemecko   
Európska centrálna banka (ECB) zostáva umiernená napriek tomu, že inflácia v 
eurozóne sa v dôsledku prudkého nárastu cien energií náhle zvýšila na najvyššiu 
zaznamenanú mieru. Po decembrovom opätovnom zavedení obmedzení v súvislosti 
s ochorením Covid-19 sa problémy dotkli aj rastu nemeckého súkromného sektora. 

Japonsko   Bank of Japan naďalej spravuje výnosovú krivku a nie je pravdepodobné, že by 
v blízkej budúcnosti došlo k pohybu. 

Cenné papiere 
USA viazané na 
infláciu 

  Variant omikron predstavuje krátkodobé riziko, ale náš strednodobý názor, že trh je 
v porovnaní s posledným desaťročím viac inflačný, sa nemení. 

Rozvíjajúce sa 
trhy v miestnej 
mene 

  

Niektoré centrálne banky rozvíjajúcich sa trhov sú v rámci cyklu inflácie a stúpania 
nižšie, čo viedlo k atraktívnym oceneniam. Vzhľadom na to, že Fed sprísňuje politiku, 
na čínskom trhu s nehnuteľnosťami dochádza k zlyhaniam a vyskytol sa variant 
omikron, je však ešte stále skoro na zmenu nášho skóre. 

 
 

 
    

 
1 Globálne rozvíjajúce sa trhy zahŕňajú strednú a východnú Európu, Latinskú Ameriku a Áziu. 
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USA   
Vidíme určitý priestor na stabilitu rozpätí a výnosy z držby (carry) so znakmi zvýšených 
fúzií a akvizícií a skupovania akcií na dlh. Naše dlhodobé obavy z meniacej sa nálady, 
nákladov na financovanie a technických faktorov však pretrvávajú. 

Európa   
Začiatkom roka 2022 očakávame stabilitu rozpätí a mierne zužovanie, pokiaľ ide 
o dlhopisy investičného stupňa v EUR, spojené s príchodom likvidity z programu 
nákupu aktív ECB. 

Rozvíjajúce sa 
trhy v USD 

  
Pretrvávajúce krátkodobé turbulencie na čínskom trhu s nehnuteľnosťami 
pretrvávajú, no podnikové trhy naďalej ponúkajú atraktívnu hodnotu. 
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USA   
Na základe nedávneho rozšírenia rozpätí a zlepšenia fundamentálnych faktorov 
a ocenení sme si v súvislosti s americkými vysoko úročenými úvermi ponechali 
neutrálny rating. 

Európa   
Fundamentálne faktory a ocenenia sa zlepšili podobne ako v prípade amerických vysoko 
úročených úverov. Akomodačná politika ECB poskytuje podporu a očakávame ďalšie 
zužovanie rozpätí. 
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Energie   
V súvislosti so sektorom energií máme pozitívny postoj, keďže dynamika ponuky 
bude aj naďalej priaznivá pre ceny ropy a zemného plynu. 

Zlato   
Zachovali sme si neutrálny názor, pretože cena zlata je ohraničená rozmedzím  
a už odráža extrémne nízke reálne výnosy dlhopisov.  

Priemyselné 
kovy 

  
Politický postoj v Číne sa v dôsledku nedávneho zníženia miery povinných 
minimálnych rezerv zmenil na proaktívnejší. Dopyt mimo Číny sa s normalizáciou 
globálnej aktivity výrazne zotavuje. 

Poľnohos-
podárstvo 

  
Zachovávame si neutrálny pohľad. Došlo k oživeniu očakávaných výnosov z úrody 
sóje a kukurice v USA, ale prudký nárast cien hnojív predstavuje riziko ponukového 
šoku v budúcej sezóne výsadby. 
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$ (USD)   
Zachovávame si pozitívny pohľad, pretože dolár naďalej pôsobí ako zabezpečenie 
proti klesajúcej likvidite zo strany systému Fed. Spomalenie cyklu podporí 
proticyklické vlastnosti amerického dolára. 

£ (GBP)   
Napriek vysokej miere inflácie pôsobí rozdielna politika systému Fed a BoE 
ako nepriaznivý vplyv pre libru šterlingov. 

€ (EUR)   
Naďalej si zachovávame negatívny pohľad na euro, pretože očakávame, 
že ECB si v dôsledku slabšieho rastu v Európe udrží umiernený postoj.  

¥ (CNH)   
Makroekonomické pozadie zodpovedá slabšej mene. Rast vývozu sa má 
v nadchádzajúcich mesiacoch spomaliť a efektívny výmenný kurz jüanu 
(mimo pevniny) sa posilnil. 

¥ (JPY)   
Očakávania rastúcich mier v USA majú vplyv na japonský jen, pretože v porovnaní 
s inými menami citlivý na rastúce výnosy. 

₣ (CHF)   
Cyklická situácia sa stala menej priaznivou. Kým však zaujmeme pozitívny postoj, 
čakáme na zmeny v cenách, aby boli ocenenia menej nadhodnotené.  

 
Zdroj: Schroders, december 2021. 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 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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