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Výhľad 
Trhy sa naďalej zmietajú na trecej ploche obáv zo zvyšovania sadzieb na jednej strane a obáv z recesijných rizík na strane 
druhej.  

Po výraznom poklese cien dlhopisov aj akcií sme zvažovali, či sa ocenenia dostatočne upravili. V prípade akcií sme sa 
rozhodli zachovať si nižšiu pozíciu, pretože sme presvedčení, že neistota týkajúca sa ziskov sa stále dostatočne neodráža 
v oceneniach, pričom diskontné sadzby sú prinajlepšom stabilné. Naše cyklické modely poukazujú na posun do fázy 
„spomalenia“, ktorá je pre akcie zvyčajne najnáročnejšou fázou cyklu. 

V prípade trhov s pevným výnosom si zachovávame neutrálny postoj, pričom 10-ročné dlhopisy USA sa pohybujú na 
úrovni okolo 3,25 % (s tendenciou „predávať“ pri zotaveniach). Keď sa pozrieme na predchádzajúce fázy „spomalenia“, 
dlhopisy zvyčajne začali mať dobré výsledky, keď sa investori prispôsobili výhľadu slabšieho rastu. Výzvou je tentokrát to, 
že pri takých vysokých inflačných tlakoch je nepravdepodobné, že v najbližších mesiacoch dôjde k obratu v menovej 
politike, čo znamená, že potrebujeme vyššie úrovne výnosov, aby sme kompenzovali potenciálnu volatilitu.  

Realizovali sme zisky z našej krátkej pozície v nemeckých dlhopisoch, pretože Európska centrálna banka (ECB) teraz 
potvrdila naše očakávania rastúcich sadzieb v Európe. Naďalej nás však znepokojujú európske výnosy vzhľadom na 
riziko, že účastníci trhu budú skúšať ochotu Christine Lagardeovej potláčať okrajové rozpätia.  

V zlate máme stále vyššiu pozíciu. Táto pozícia by mohla byť užitočná, ak by náladu investorov začal ovládať strach 
súvisiaci s recesiou alebo štátnymi dlhopismi, hoci sme blízko k úrovniam stop loss. V iných častiach sektora komodít 
sme sa rozhodli uzavrieť svoju vyššiu pozíciu v širokom rozsahu komodít a realizovať z nej zisky, keďže oslabenie rastu 
vedie k počiatočným známkam zničenia dopytu v energetickom sektore.  

Zatvorili sme obchod so strmšou krivkou v dvojročných cenných papieroch voči desaťročnými, keďže Federálny rezervný 
systém (Fed) sa ukázal byť ešte agresívnejší, ako sme očakávali. Realizovali sme aj zisky z našej dlhej pozície v americkom 
dolári voči euru, keďže rozsah menovej divergencie je dobre ocenený, ale zachovávame si dlhú pozíciu v americkom 
dolári voči čínskemu jüanu.  

V rámci akcií sme sa rozhodli presunúť k vyššej pozícii v čínskych akciách oproti akciám rozvinutých trhov. Keďže naše 
vyhliadky na iných trhoch ovládajú obavy zo zvyšovania sadzieb, pravdepodobnosť uvoľnenia menovej politiky v Číne pre 
nás predstavuje relatívnu príležitosť. Aj keď sa svojím štýlom naďalej prikláňame k hodnote, realizovali sme zisky z našej 
dlhej pozície v akciách Spojeného kráľovstva. 

Celkovo začínajú ocenenia vyzerať zaujímavejšie, no ešte nie sú na vyzývavých úrovniach. 

 
Mesačné vyhliadky 
 

Akcie Štátne dlhopisy Komodity Úvery 
    

    

    

    

    

    

    

    

 

Legenda 

⚫⚫⚫ Maximálne pozitívne ⚫ Neutrálne ⚫⚫⚫ Maximálne negatívne  Zvýšenie od minulého mesiaca  Zníženie od minulého mesiaca 

 

⚫⚫⚫

⚫⚫ 
⚫ 
⚫ 
⚫ 
⚫⚫ 
⚫⚫⚫ 

 

⚫⚫⚫

⚫⚫ 
⚫ 
⚫ 
⚫ 
⚫⚫ 
⚫⚫⚫ 
 



 
  2 
 
 

 

 Kategória Vyhliadky Komentáre 
H

LA
VN

É 
TR

IE
D

Y 
A

KT
ÍV

 

Akcie ⚫  
Zachovávame si negatívny pohľad. Neistota týkajúca sa ziskov sa stále 
dostatočne neodráža v oceneniach, zatiaľ čo diskontné sadzby sú prinajlepšom 
stabilné. 

Štátne dlhopisy ⚫  

Zachovávame si neutrálny postoj, pretože si myslíme, že 10-ročné dlhopisy USA 
sú na základe nášho modelu spravodlivo ocenené, ale skutočné výnosy sa zdajú 
byť príliš nízke. Keďže inflácia sa naďalej zrýchľuje, zatiaľ čo očakávania rastu 
klesajú, potrebujeme vyššie úrovne výnosov, aby sme kompenzovali potenciálnu 
volatilitu. 

Komodity ⚫  
Znižujeme skóre na neutrálnu úroveň, pretože sa začínajú objavovať známky 
poklesu dopytu, a to najmä v energetickom sektore, keďže globálny rast sa 
oslabuje.  

Úvery ⚫  

Naše cyklické ukazovatele sa pohybujú čím ďalej, tým viac k neskorému cyklu, 
čo signalizuje spomalenie. Tieto cyklické fázy zahŕňajú vyššie stredné rozpätia 
a širšie rozsahy, no ocenenia sa na druhej strane zlepšili, čo vedie k celkovému 
neutrálnemu skóre. 
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USA ⚫  USA sú aj naďalej najzraniteľnejším regiónom, pokiaľ ide o ďalšie znižovanie 
ratingu ocenení, ktoré je spôsobené spomaľovaním rastu ziskov. 

Spojené kráľovstvo ⚫  Sklony indexu FTSE smerom k bezpečným a komoditným akciám naďalej 
relatívne pomáhajú tomuto regiónu. 

Európa ⚫  Dynamika ziskov sa v Európe zmenila na pozitívnu. Dravý postoj, ktorý 
nedávno zaujala ECB, však bude výzvou pre výnosy akcií. 

Japonsko ⚫  
Japonsko je jedným z mála regiónov, kde je inflácia vítaná. To by malo viesť 
k určitej relatívnej nadvýkonnosti v porovnaní s inými časťami rozvinutého 
sveta. 

Globálne rozvíjajúce 
sa trhy1 

⚫  
Zatiaľ čo sa zdá, že nepriaznivé vplyvy okolo Číny sa zmierňujú, ostatné krajiny 
s rozvíjajúcim sa trhom čelia rastúcemu inflačnému tlaku a celkovo si 
zachovávame neutrálne skóre. 

Ázia 
okrem 
Japonska 

Čína ⚫  
Skóre zvyšujeme na pozitívne, pretože sa zdá, že pokiaľ ide o lockdowny, Čína 
sa konečne dostáva z najhoršieho von. To by malo zmierniť niektoré problémy 
s prekážkami na strane ponuky v krajine. 

Rozvíjajúce 
sa trhy 
v Ázii okrem 
Číny 

⚫  
Nazdávame sa, že atraktívnejšími sa zdajú byť iné regióny v rámci rozvíjajúcich 
sa trhov, a to najmä vývozcovia komodít v Latinskej Amerike. Inflácia sa pre 
rozvíjajúce sa trhy v Ázii okrem Číny stáva problémom. 
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USA ⚫  
Zachovávame si neutrálny pohľad. Hoci prudký nárast výnosov v tomto roku 
teraz predstavuje lepší vstupný bod, keďže očakávania rastu klesajú, kým 
zaujmeme pozitívny postoj, potrebujeme vidieť slabnutie inflačných tlakov.  

Spojené kráľovstvo ⚫  
Skóre sme znížili na negatívne, keďže nedávno oznámené fiškálne dotácie pre 
domácnosti by mohli tlačiť Bank of England k ďalšiemu prudkému zvyšovaniu 
úrokových sadzieb. 

Nemecko ⚫⚫  
Zaujali sme postoj s nižšími očakávaniami, pretože ECB naznačovala významnú 
zmenu v politike, čím sme potvrdili naše očakávania rastu sadzieb v Európe. 
Vzhľadom na zvyšujúce sa inflačné riziká sa očakáva ďalšie zvyšovanie sadzieb. 

Japonsko ⚫  Trh naďalej ponúka záporné výnosy, keďže Bank of Japan si zachováva politiku 
cielenia na úrovne výnosov.  

Cenné papiere USA 
viazané na infláciu 

⚫  
Zachovávame si negatívny pohľad, keďže hoci sa zdá, že neistota vyplývajúca 
z rusko-ukrajinskej krízy už vyvrcholila, najvyššou prioritou Fedu je v súčasnosti 
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 ⚫  
Voči americkým úverom investičného stupňa sme zaujali postoj s nižšími 
očakávaniami, pretože spotrebiteľský sektor je pod narastajúcim inflačným 
tlakom a zvyšuje sa riziko recesie. 

Európa ⚫  
Pokiaľ ide o európske úvery investičného stupňa, zachovávame si pozitívne 
skóre, keďže ECB je v porovnaní s inými centrálnymi bankami menej proaktívna 
a ocenenia sú relatívne atraktívne. 

Rozvíjajúce sa trhy 
v USD 

⚫  Rozpätia nekompenzujú pretrvávajúce ochabovanie fundamentálnych faktorov, 
takže ocenenia vyzerajú neatraktívne v porovnaní s inými regiónmi. 
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 USA ⚫  

Náš negatívny pohľad sa nemení vzhľadom na vysokú expozíciu voči 
spotrebiteľskému sektoru. Väčší počet emitentov by mohol mať problémy 
s pokrytím úrokov a splatností, keďže fundamentálne faktory sa naďalej 
zhoršujú. 

Európa ⚫  
Zachovávame si postoj s neutrálnym skóre, keďže rozpätia sú relatívne 
atraktívne, ale ECB neposkytuje žiadnu otvorenú podporu a uprednostňuje 
zvyšovanie sadzieb a ukončovanie nákupov aktív. 
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Energie ⚫  

Zatiaľ čo sa zdá, že problémy na strane ponuky sú zohľadnené, začíname vidieť 
známky zničenia dopytu, keďže vysoké úrovne inflácie tlmia globálny rast. 
Ruská produkcia ropy ešte len klesne, keďže znížený európsky dopyt 
kompenzuje predaj do Ázie. 

Zlato ⚫  

Po tom, ako Fed začal zvyšovať sadzby a hrozia veľké obavy z recesie, zlato má 
sklon dosahovať dobré výsledky. Existuje však aj riziko, že obavy z recesie 
spôsobia obmedzenie likvidity, čo môže viesť k problémom s krátkodobou 
dostupnosťou peňazí, čo by mohlo byť pre zlato negatívne.  

Priemyselné kovy ⚫  
Zachovávame si konštruktívny pohľad, pretože očakávame, že rastúci vnútorný 
čínsky dopyt spôsobený zmierňovaním lockdownov vykompenzuje spomaľujúci 
sa dopyt na rozvinutých trhoch. 

Poľnohospodárstvo ⚫  
Máme pozitívny postoj, keďže inflácia vstupných nákladov zostáva kľúčovým 
faktorom. Obavy o potravinovú bezpečnosť nútia vlády produkujúcich krajín 
kontrolovať export, čo udržiava ceny zvýšené. 
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$ (USD) ⚫  
Zachovávame si postoj s pozitívnym skóre. Vyhliadky globálneho rastu sa 
naďalej oslabujú a nedávny nárast indexu CPI v USA dotlačil Fed, aby zaujal 
dravší postoj. To podporuje americký dolár a jeho status bezpečnej meny. 

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

€ (EUR) ⚫  
ECB stojí pred dilemou, v ktorej má dravý postoj k smerovaniu očakávaní, 
pokiaľ ide o sadzby, ale chýbajú jej konkrétne opatrenia na riadenie úrovní 
rozpätí, čo môže trh dobre otestovať a určiť tak, kde ECB zasiahne. 

¥ (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) ⚫  Voči japonskému jenu zaujímame postoj s nižšími očakávaniami, keďže 
globálny nárast výnosov dlhopisov na iných trhoch naďalej ovplyvňuje menu.  

₣ (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, jún 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 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. 


