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  Úvod 

 

Situácia v oblasti akcií bola napriek kladnému zisku v porovnaní 
s predchádzajúcimi štvrťrokmi náročnejšia. Rástli obavy z toho, že 
niektoré z kľúčových centrálnych bánk v reakcii na výraznejší rast 
a infláciu sprísnia menovú politiku. Investorov to viedlo k návratu na 
defenzívnejšie trhy a trhy, ktoré sa viac zameriavajú na rast. Vo 
výkonnosti viedol index S&P 500, zatiaľ čo japonské akcie zaostávali. 
Štátne dlhopisy aj úvery dosiahli určité kladné výnosy. Komodity zostali 
vďaka zvýšeniu ceny ropy najvýkonnejšou triedou aktív.  

Na základe úspešného spustenia vakcinácie, politickej podpory 
a schopnosti mnohých spoločností prispôsobiť prevádzku výrazným 
obmedzeniam v súvislosti s ochorením Covid-19 sme aktualizovali svoju 
prognózu globálneho rastu. V krátkodobom horizonte sa očakáva 
vyššia inflácia v dôsledku nárastu cien komodít a opätovného otvorenia 
sektora služieb. Tieto faktory by mali pominúť, no budúci rok 
očakávame narastanie inflácie spôsobené uzatváraním produkčnej 
medzery a napínaním kapacít. V tejto súvislosti očakávame, že 
Federálny rezervný systém (ďalej len „Fed“) začne v decembri tohto roku 
obmedzovať nákupy aktív a v 4. štvrťroku 2022 začne zvyšovať úrokové 
sadzby.  

Najväčším rizikom pre náš centrálny makroekonomický výhľad je scenár 
s náhlym vzostupom a pádom, v ktorom dochádza k silnejšiemu 
zvýšeniu rastu, než sa očakávalo. Výrazne stúpa aj inflácia a sprísňuje 
sa menová politika, čo v budúcom roku spôsobí podstatný pokles 
hospodárskej aktivity.  

Vzhľadom na výrazné oživenie globálneho rastu si udržujeme vyššiu 
pozíciu v komoditách. Toto aktívum ponúka tiež istú ochranu pred 
infláciou spôsobenou nákladmi. Okrem toho máme naďalej pozitívny 
pohľad na akcie, no máme nižšiu pozíciu v štátnych dlhopisoch 
a úveroch. Pokiaľ ide o dlhopisy investičného stupňa USA, z dôvodu 
veľmi drahého oceňovania sme zaujali negatívny postoj. V prípade akcií 
očakávame, že silný rast ziskov vykompenzuje vplyv vyšších výnosov 
z dlhopisov. V rámci akcií dávame prednosť oblastiam trhu, ktoré sú 
menej citlivé na duráciu, ako je Európa a hodnotové sektory.  

7. júla 2021 

Keith Wade 
hlavný ekonóm a stratég 

 

Tina Fong, CFA 
strategička 

 

 

 

 

 
Redaktori: Keith Wade, Tina Fong a Hannah Willing 
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Pohľady na alokáciu 
aktív: skupina 
viacerých aktív 

 
 

Ekonomický prehľad 

Aktualizujeme našu prognózu globálneho rastu 
a očakávame, že svetová ekonomika tento rok narastie 
o 5,9 % (predchádzajúce očakávanie bolo 5,3 %) a v roku 
2022 spomalí na 4,5 % (predchádzajúce očakávanie: 
4,6 %). Zvýšili sa aj naše prognózy inflácie, pričom sa 
očakáva, že globálny CPI sa bude tento rok pohybovať na 
úrovni 2,9 % (predchádzajúce očakávanie: 2,6 %) a v roku 
2022 na úrovni 2,5% (predchádzajúce očakávanie: 2,4 %). 
Keďže situácia smeruje k reflácii, rozpoznávame vplyv 
úspešného spustenia vakcinácie, oficiálnej politickej 
podpory a schopnosti mnohých spoločností fungovať aj 
v rámci výrazných obmedzení v súvislosti s ochorením 
Covid-19. 

Zvýšenie inflácie je do veľkej miery spôsobené rastom cien 
komodít a rýchlym tempom oživenia. V niektorých 
sektoroch svetovej ekonomiky to viedlo k vzniku prekážok. 
V roku 2021 dôjde k najrýchlejšiemu rastu v 21. storočí. 
Hoci existuje značná voľná kapacita, nemožno ju využiť 
dostatočne rýchlo na to, aby sa predišlo krátkodobému 
nedostatku materiálov, dielov a pracovnej sily.  

Oživenie rastu je poháňané opätovným otvorením sektora 
služieb, čo zvýhodňuje rozvinuté ekonomiky pred 
rozvíjajúcimi sa trhmi. Toto naše očakávanie je založené 
na vývoji v USA a Európe, pričom prognózu pre rozvíjajúce 
sa trhy sme zvýšili len mierne. Tento rozdiel v raste 
prehlbuje vyššia dostupnosť vakcín a fiškálnej podpory 
v rozvinutých ekonomikách. Takýto výsledok je 
v protiklade s oživením po poslednej recesii, keď výrazné 
stimuly v Číne vyviedli rozvíjajúce sa trhy z globálnej 
finančnej krízy. 

Menová a fiškálna politika 

Pokiaľ ide o fiškálnu politiku, plán pre infraštruktúru vo 
výške 2,3 bilióna USD, ktorý pôvodne navrhol prezident 
Biden, sa znížil na približne 1 bilión USD, pričom 
579 miliárd USD predstavujú nové výdavky. Podľa tohto 
plánu sa má investovať počas ôsmich rokov, pričom 
výdavky budú určené na tradičnú infraštruktúru, ako aj na 
boj proti zmene klímy. 

V Európe očakávame, že Fond obnovy EÚ (v hodnote 5,4 % 
HDP) by sa mal začať vyplácať v druhej polovici roka 2021. 
V Japonsku by výdavky na úrovni 8,7 % HDP oznámené 
v roku 2020 mali posilniť rast na konci roka 2021 a 
začiatku roka 2022. Fiškálny impulz sa však v roku 2021 
pravdepodobne zmierni (zmena cyklicky upraveného 
primárneho salda pravdepodobne vzrastie o 2,6 % HDP).  

 

 
Prognózujeme, že Európska centrálna banka (ďalej len 
„ECB“) ponechá úrokové sadzby tento aj budúci rok 
nezmenené. Jej núdzový pandemický program nákupu 
aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) 
sa má zastaviť začiatkom budúceho roka. Naproti tomu sa 
očakáva, že CPI Spojeného kráľovstva nedosiahne 
cieľovú úroveň inflácie centrálnej banky, takže je 
nepravdepodobné, že by sa úrokové sadzby počas 
sledovaného obdobia zmenili. Bank of England však 
spomaľuje kvantitatívne uvoľňovanie a môže sa rozhodnúť 
sprísniť podmienky likvidity pomocou makroprudenciálnej 
politiky. 

Zrušenie inflačných očakávaní v Japonsku je počas 
sledovaného obdobia nepravdepodobné, Bank of Japan 
preto menovú politiku zrejme nesprísni. Očakávame, že 
Bank of Japan si ponechá možnosť navýšiť v prípade 
potreby nákupy aktív. 

Pokiaľ ide o rozvíjajúce sa trhy, nepredpokladáme, že 
People’s Bank of China zmení svoje oficiálne nastavenie 
menovej politiky, ale krátkodobé úrokové sadzby sa 
pravdepodobne posunú vyššie. Očakávame, že Reserve 
Bank of India do konca budúceho roka jedenkrát prudko 
zvýši úrokové sadzby. Nazdávame sa, že v Brazílii sa 
úrokové sadzby do konca tohto roka zvýšia na 5 %. V Rusku 
sa úrokové sadzby podľa našich očakávaní v nasledujúcich 
mesiacoch pohnú smerom k hodnote 5,75 % a počas 
sledovaného obdobia zostanú nezmenené. 

Dôsledky pre trhy 

Sme presvedčení, že kombinácia nepretržitej politickej 
podpory zo strany orgánov a silnejšieho globálneho rastu 
by mala podporiť akcie. Najmä však očakávame, že výhľad 
veľkých ziskov a uskutočnenie silného rastu ziskov 
vykompenzujú vplyv vyšších výnosov z dlhopisov. 
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V dôsledku toho si zachovávame svoj postoj s vyššou 
pozíciou v akciách, najmä keď sú príležitosti návratnosti 
v iných triedach aktív, ako sú napríklad úvery, 
obmedzenejšie. Snažili sme sa tiež znížiť riziko vyplývajúce 
z vyšších výnosov z dlhopisov, a to prostredníctvom 
našich pozícií v rámci krajín a sektorov, napríklad vo 
finančnom sektore. 

Pokiaľ ide o akcie, naším preferovaným trhom je Európa 
okrem Spojeného kráľovstva. Trh by malo podporiť silné 
oživenie tempa vakcinácie spolu s menovou podporou zo 
strany ECB. Cyklická povaha akciového indexu tiež 
znamená, že má najlepšie predpoklady mať úžitok 
z oživenia v globálnej ekonomike. 

Nazdávame sa, že japonské akcie majú tiež dobrú pozíciu 
na dosiahnutie zisku z oživenia svetového obchodu 
vzhľadom na svoju expozíciu voči priemyslu. Naďalej 
máme pozitívny pohľad na akcie regiónu Tichomorie 
okrem Japonska. 

Pokiaľ ide o akcie USA, náš názor je pozitívny, pretože 
výnosy spoločností naďalej pozitívne prekvapujú 
a menové stimuly zo strany Fed sú naďalej oporou. 
Ocenenia sú však v porovnaní s históriou a s inými 
podobnými akciami drahé. 

Pozitívne vnímame aj trh Spojeného kráľovstva, pretože 
ponúka atraktívne ocenenia a cyklickosť. Sila libry však 
stále vplýva na index FTSE 100 vzhľadom na jeho vysokú 
expozíciu voči zahraničným príjmom. 

V priebehu štvrťroka sme zvýšili ratingy akcií rozvíjajúcich 
sa trhov na kladné skóre. Tento región naďalej ponúka 
atraktívne ocenenia v porovnaní s inými akciovými trhmi. 
Slabší americký dolár (USD) by navyše mohol mať 
priaznivý vplyv na výkonnosť akcií rozvíjajúcich sa trhov. 

Pokiaľ ide o duráciu, stále máme negatívny postoj. 
Naďalej zastávame názor, že vzhľadom na oživenie 
globálneho rastu a perspektívu obmedzenia likvidity 
centrálnymi bankami existuje priestor na to, aby sa 
výnosy posunuli ešte vyššie. Ocenenia zostávajú tiež 
drahé napriek nedávnemu nárastu výnosov z dlhopisov. 

V rámci štátnych dlhopisov si na hlavných rozvinutých 
trhoch zachovávame negatívny postoj, ale voči 
dlhopisom na rozvíjajúcich sa trhoch v domácej mene 
máme neutrálny postoj. Na dlhopisy na rozvíjajúcich sa 
trhoch v USD máme naproti tomu stále pozitívny 
pohľad, no zostávame vysoko selektívni v oblasti 
tvrdých mien. 

Pokiaľ ide o podnikové úvery, sme konštruktívnejší vo 
vzťahu k vysokoúročeným dlhopisom, ale pri 
dlhopisoch investičného stupňa sme zaujali negatívny 
postoj. Ocenenia sú na vyspelých trhoch stále drahšie, 
zatiaľ čo výhľad v súvislosti s technickými faktormi sa 
v budúcnosti javí ako menej priaznivý. V rámci 
dlhopisov investičného stupňa máme v Európe 
neutrálny, no v USA negatívny postoj. V Európe sú 
technické a fundamentálne faktory priaznivejšie 
v porovnaní s americkým trhom.  

Pokiaľ ide o komodity, zachovávame si pozitívny 
pohľad. Distribúcia vakcín a fiškálne stimuly poháňajú 
silnejší dopyt, zatiaľ čo ponuka je v mnohých sektoroch 
naďalej pod tlakom nedostatočných investícií. 

Medzi sektormi komodít sme si udržali pozitívny postoj 
k energetickému komplexu. Globálny dopyt po rope 
zostáva silný, zatiaľ čo globálne zásoby sa naďalej 
čerpajú. V sektore poľnohospodárstva sme si zachovali 
pozitívny postoj. Ponuka v USA je naďalej zasiahnutá 
silným globálnym dopytom a nepriaznivé počasie 
vedie k prerušeniam dodávok. 

Náš postoj k priemyselným kovom zostáva pozitívny. 
Napriek spomaleniu dopytu v Číne by sa mal dopyt vo 
zvyšku sveta popri normalizácii globálnej aktivity 
výrazne zotaviť. Zároveň sú nízke zásoby kovov, čo by 
malo podporiť rast cien. 

Na druhej strane, v oblasti drahých kovov si 
zachovávame neutrálny postoj. V súvislosti so silnejším 
globálnym rastom a potenciálnym znížením nákupov 
aktív centrálnymi bankami vidíme obmedzený priestor 
na ďalšie stlačenie reálnych výnosov dlhopisov a na to, 
aby podporili rast cien zlata. 
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Mriežka alokácie aktív – zhrnutie 
 

⚫maximálne pozitívne            ⚫pozitívne            ⚫neutrálne            ⚫negatívne            ⚫maximálne negatívne 

Akcie  Štátne dlhopisy  Úver 

USA 

⚫ 

Európa okrem Spojeného 
kráľovstva 

⚫ 

Spojené kráľovstvo 

⚫ 

Tichomorie okrem Japonska 

⚫ 

Japonsko 

⚫ 

Rozvíjajúce sa trhy 

⚫ 

 

Štátne cenné papiere USA 

⚫ 

Prvotriedne cenné papiere 
Spojeného kráľovstva 

⚫ 

Nemecké dlhopisy 

⚫ 

Japonské štátne dlhopisy 

⚫ 

Cenné papiere USA viazané 
na infláciu 

⚫ 

Dlhopisy na rozvíjajúcich 
sa trhoch (domáca mena) 

⚫ 

 

USA – investičný stupeň 

⚫ 

EÚ – investičný stupeň 

⚫ 

USA – vysokoúročené 

⚫ 

EÚ – vysokoúročené 

⚫ 

Dlhopisy na rozvíjajúcich sa 
trhoch (USD) 

⚫ 

 

 

Komodity 
 

 

Nehnuteľnosti 
 

 

Priemyselné kovy 

⚫ 

Energie 

⚫ 

Poľnohospodárstvo 

⚫ 

Drahé kovy (zlato) 

⚫ 

 

Spojené kráľovstvo 

⚫ 

Eurozóna 

⚫ 
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Pohľady na regionálne akcie 
Kľúčové body 
 

⚫maximálne pozitívne               ⚫pozitívne           ⚫neutrálne           ⚫negatívne         ⚫maximálne negatívne 

Akcie   

USA 
⚫⚫⚫⚫⚫ 

Spojené kráľovstvo 
⚫⚫⚫⚫⚫ 

Európa okrem Spojeného 
kráľovstva 
⚫⚫⚫⚫⚫ 

Výnosy spoločností v USA naďalej 
pozitívne prekvapujú a menové 
stimuly zo strany Fed sú naďalej 
oporou. Ocenenia sú však v porovnaní 
s históriou a s inými podobnými 
akciami drahé. 

Naďalej uprednostňujeme cyklické 
akcie a hodnotové sektory pred 
bezpečnými akciami a rastovými 
oblasťami trhu. Dôvodom je, že je pri 
nich najväčšia pravdepodobnosť, že 
budú mať prínos z balíka fiškálnych 
stimulov a z opätovného otvorenia 
ekonomiky USA. 

Vysoké tempo, akým orgány 
Spojeného kráľovstva očkujú 
obyvateľstvo, pomôže rýchlejšiemu 
zrušeniu obmedzení, ako aj 
hospodárskemu oživeniu krajiny. 
Fiškálne a menové stimuly sú takisto 
naďalej nápomocné. 

Trh Spojeného kráľovstva okrem toho 
ponúka cyklickosť a atraktívne 
ocenenia. Sila libry však stále vplýva 
na index FTSE 100 vzhľadom na jeho 
vysokú expozíciu voči zahraničným 
príjmom. 

Na základe výrazného oživenie tempa 
vakcinácie spolu s menovou 
podporou zo strany ECB sa 
domnievame, že Európe prospeje 
očakávané opätovné otváranie. 

Región je vzhľadom na cyklickú 
povahu akciového trhu tiež v dobrej 
pozícii na to, aby využil oživenie 
v globálnej ekonomike. Najmä 
expozícia voči sektorom ako 
priemyselný a spotrebiteľský 
diskrečný sektor môže z normalizácie 
hospodárskej aktivity vyťažiť najviac. 

   

Japonsko 
⚫⚫⚫⚫⚫ 

Tichomorie okrem 
Japonska1 
⚫⚫⚫⚫⚫ 

Rozvíjajúce sa trhy 
⚫⚫⚫⚫⚫ 

Zachovali sme si pozitívny pohľad na 
japonské akcie. Stále si myslíme, že 
Japonsko je v dobrej pozícii na to, aby 
mu prospelo cyklické oživenie 
svetového obchodu. Dôvodom je 
vysoká koncentrácia priemyselných 
akcií v akciovom indexe. 

Zrýchľuje sa aj vakcinácia, čo by malo 
pomôcť opätovnému otvoreniu 
ekonomiky. Výrazná fiškálna reakcia 
vlády a veľmi podporujúca menová 
politika by mali podporovať zlepšenie 
ekonomickej aktivity. 

Zachovali sme si pozitívny postoj 
k regiónu Tichomorie okrem 
Japonska. V Austrálii je pre trh naďalej 
pozitívom oživenie cien komodít, 
najmä cien železnej rudy. Slabnúci 
rast úverov v Číne by však mohol 
predstavovať nepriaznivý vplyv na 
náladu voči tomuto regiónu. 

Menová a fiškálna politika zároveň 
zostáva nápomocná. Nedávny nárast 
prípadov ochorenia Covid-19 
v Austrálii však poukazuje na to, že 
pomalšie tempo vakcinácie v tomto 
regióne by potenciálne mohlo brzdiť 
opätovné otváranie a aktivitu v týchto 
ekonomikách. 

V priebehu štvrťroka sme zvýšili 
ratingy akcií rozvíjajúcich sa trhov na 
kladné skóre. Tento región naďalej 
ponúka atraktívne ocenenia 
v porovnaní s inými akciovými trhmi. 
Slabší americký dolár by navyše 
mohol mať priaznivý vplyv na 
výkonnosť akcií rozvíjajúcich sa trhov.  

V rámci regiónu naďalej 
uprednostňujeme rozvíjajúcu sa Áziu, 
najmä Južnú Kóreu a Taiwan. 
Dôvodom je, že ich výhľady v oblasti 
výroby sú stále optimistické, pretože 
existuje silný globálny dopyt, zatiaľ čo 
zásoby polovodičov sú nízke. 

  

 
 
 
1 Austrália, Nový Zéland, Hongkong a Singapur. 
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Pohľady na pevný výnos 
Kľúčové body 
 

⚫maximálne pozitívne               ⚫pozitívne           ⚫neutrálne           ⚫negatívne         ⚫maximálne negatívne 

Dlhopisy 

Štátne 

⚫⚫⚫⚫⚫ 
Podnikové  
investičného stupňa 

⚫⚫⚫⚫⚫ 

Vysokoúročené  

⚫⚫⚫⚫⚫ 
 

Pokiaľ ide o duráciu, stále máme 
negatívny postoj. Hoci ocenenia sa 
s nedávnym nárastom výnosov 
z dlhopisov mierne zlepšili, zostávajú 
drahé. Naďalej zastávame názor, že 
vzhľadom na oživenie globálneho rastu 
a potenciálne obmedzenie likvidity 
kľúčovými centrálnymi bankami, najmä 
Fed, existuje priestor na to, aby sa výnosy 
posunuli ešte vyššie. 

V rámci trhov so štátnymi dlhopismi sme 
si zachovali negatívny pohľad na štátne 
cenné papiere USA. Vzhľadom na výhľad 
silného rastu je naďalej prítomný tlak na 
zvýšenie výnosov z amerických dlhopisov. 
Očakáva sa tiež, že Fed začne koncom 
tohto roka obmedzovať kvantitatívne 
uvoľňovanie.  

Pokiaľ ide o nemecké dlhopisy, stále 
máme negatívny postoj. Vzhľadom na 
kombináciu slabých výnosov z držby 
(carry) a zrýchľujúceho sa hospodárskeho 
rastu sa nazdávame, že nemecké dlhopisy 
budú mať nižšiu výkonnosť. 

K prvotriednym cenným papierom 
Spojeného kráľovstva sme zaujali 
negatívnejší postoj z dôvodu možných 
prekvapení v súvislosti s rastom, ktorému 
pomáha rýchle tempo vakcinácie. 
Vzhľadom na trend zvyšovania inflácie 
a silnejšiu ekonomickú aktivitu sa 
očakáva, že Bank of England zníži 
nákupy aktív.  

V prípade japonských štátnych dlhopisov 
sme si udržali nižšiu pozíciu. Dôvodom je, 
že tento trh ponúka záporné výnosy, 
ktoré v kontexte portfólia poskytujú nízku 
hodnotu. 

V prípade úverov investičného stupňa 
USA sme zaujali negatívny postoj a svoju 
pozíciu voči európskym úverom 
investičného stupňa sme zároveň znížili 
na neutrálnu úroveň.  

V sektore amerických úverov investičného 
stupňa sú ocenenia extrémne drahé, čo 
znamená, že trh USA je zvlášť citlivý na 
zmeny trhovej nálady a technických 
faktorov. Pokiaľ ide o technické faktory, 
negatívne pohyby cien na tomto trhu 
zvyčajne spôsobujú odliv investícií. 

V Európe sú fundamentálne a technické 
faktory priaznivejšie v porovnaní 
s americkým trhom. Napriek silnejšej 
technickej podpore zo strany ECB sú 
úverové rozpätia naďalej úzke, a preto sa 
zdá, že sa ocenenia stále viac 
nadhodnocujú. 

Viazané na index 

⚫⚫⚫⚫⚫ 
Znížili sme ratingy dlhopisov USA 
viazaných na infláciu na neutrálne skóre. 
Hoci vzhľadom na agresívne množstvo 
stimulov fiškálnej a menovej politiky sú aj 
naďalej prítomné riziká pre výhľad 
inflácie, uvedomujeme si, že inflačné 
očakávania sa výrazne posunuli. Náš 
model tiež naznačuje, že v cenách sa už 
zohľadňujú očakávania trhu, najmä 
prémia za inflačné riziko na prednom 
konci krivky. 

V prípade amerických aj európskych trhov 
s vysokoúročenými dlhopismi máme 
mierne pozitívny pohľad, a to najmä 
z dôvodu zlepšenia v rámci výnosov 
spoločností, ktoré znižujú finančnú páku. 
V USA očakávame pokračovanie tejto 
dynamiky, hoci veľmi úzke úverové 
rozpätia znamenajú, že v rámci ocenení je 
len malý priestor na chyby.  

V prípade európskych vysokoúročených 
dlhopisov sa fundamentálne faktory zdajú 
silnejšie vzhľadom na nižšiu mieru 
pákového efektu a lepšie úrokové krytie. 
Hoci v regióne dochádza k zrýchleniu 
tempa vakcinácie, chýba koordinovaný 
program fiškálnej obnovy, čo zvyšuje 
možnosť vyššieho počtu zlyhaní 
spoločností v budúcnosti. 

Dlhopisy na rozvíjajúcich 
sa trhoch 

⚫⚫⚫⚫⚫ 
Vyjadrené v USD: Zachovávame si 
pozitívne stanovisko, ale nazdávame sa, 
že kľúčovými faktormi, ktoré je potrebné 
monitorovať, sú akékoľvek fiškálne 
zhoršenie a úroveň reálnych úrokových 
mier, pričom momentálne sú oba tieto 
faktory priaznivé. Vzhľadom na nedávne 
zúženie rozpätia sme znížili expozíciu voči 
štátnym vysokoúročeným úverom na 
rozvíjajúcich sa trhoch. Z dôvodu 
atraktívnejších ocenení však stále 
uprednostňujeme podnikové úvery vyššej 
kvality na rozvíjajúcich sa trhoch 
a vysokoúročené štátne dlhopisy na 
rozvíjajúcich sa trhoch. 

⚫⚫⚫⚫⚫ 
Vyjadrené v domácej mene: 
Nepriaznivý vplyv na výkonnosť 
miestnych dlhopisov na rozvíjajúcich sa 
trhoch má riziko obmedzovania v USA. 
Základný obraz pre región Latinskej 
Ameriky sa však zlepšil vzhľadom na 
výhľad silnejšieho rastu, ktorý podporuje 
vakcinácia a vedľajšie účinky fiškálnych 
stimulov USA. 
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Pohľady na alternatívy 
Kľúčové body 
 

⚫maximálne pozitívne               ⚫pozitívne           ⚫neutrálne           ⚫negatívne         ⚫maximálne negatívne 

Alternatívy 

Komodity 
⚫⚫⚫⚫⚫ 

Nehnuteľnosti v 
Spojenom kráľovstve 
⚫⚫⚫⚫⚫ 

Nehnuteľnosti v Európe 
⚫⚫⚫⚫⚫ 

Pokiaľ ide o komodity, zachovávame si 
pozitívny pohľad. Distribúcia vakcín 
a fiškálne stimuly poháňajú silnejší dopyt, 
zatiaľ čo ponuka je v mnohých sektoroch 
naďalej pod tlakom nedostatočných 
investícií. 

Energetický sektor naďalej vnímame 
pozitívne, naše presvedčenie sa však 
mierne znížilo, pretože cena WTI  
sa pohybuje nad 70 USD za barel. Globálny 
dopyt po rope je však naďalej silný. 
Globálne zásoby sa takisto naďalej čerpajú, 
pretože na trhu je deficit. 

Na priemyselné kovy sa naďalej 
pozeráme pozitívne. Napriek spomaleniu 
dopytu v Číne by sa mal dopyt vo zvyšku 
sveta popri normalizácii aktivity výrazne 
zotaviť. Zásoby kovov sú naďalej nízke, 
a to najmä v sektore medi, čo by malo 
podporiť rast cien.  

V sektore poľnohospodárstva sme si 
zachovali pozitívny postoj. Ponuka v USA 
je naďalej zasiahnutá silným globálnym 
dopytom a nepriaznivé počasie vedie 
k prerušeniam dodávok. Výsadba je však 
v porovnaní s plánom v predstihu 
a očakávame, že dodávky sa do tretieho 
štvrťroka zlepšia. 

V oblasti drahých kovov si zachovávame 
neutrálny postoj. V súvislosti so silnejším 
globálnym rastom a potenciálnym 
znížením nákupov aktív centrálnymi 
bankami vidíme obmedzený priestor 
na ďalšie stlačenie reálnych výnosov 
dlhopisov. Slabší americký dolár by však 
mohol obmedziť výrazné poklesy 
ceny zlata. 

Prevádzky napriek opätovnému otvoreniu 
obchodov a reštaurácií, ktoré nie sú 
nevyhnutné, stále čelia vážnym výzvam. 
Nielenže maloobchodníci presúvajú 
väčšiu časť svojho podnikania do online 
priestoru, pribúdanie prázdnych miest 
môže navyše odradiť zákazníkov. Pokles 
cien nájomného by však mal pomôcť 
ziskovosti. Celkovo očakávame, že 
hodnoty nájomného obchodov 
v nasledujúcich troch rokoch klesnú 
o ďalších 20 %.  

Naproti tomu dopyt po logistických 
priestoroch zostal v tomto roku silný. 
Tomu do značnej miery zodpovedala aj 
ponuka. Počet rozostavaných 
distribučných skladových priestorov sa za 
posledných 18 mesiacov zdvojnásobil. 
Hoci nehrozí bezprostredné riziko 
nadmernej ponuky, domnievame sa, že 
rast prenájmov priemyselných priestorov 
bude v nasledujúcich troch rokoch 
v priemere na úrovni 2 – 3 % ročne. 

V súvislosti s trhom s kanceláriami 
odhadujeme, že nárast objemu práce 
z domu zníži dopyt po kanceláriách  
o 10 – 20 %. Nazdávame sa, že 
nájomcovia sa zamerajú na 
vysokokvalitné kancelárie v centrách 
miest a v blízkosti popredných univerzít. 
Nájomné v týchto kanceláriách by malo 
rásť od roku 2022 alebo 2023.  

Ocenenia nehnuteľností vyzerajú 
atraktívne, pretože rozdiel medzi výnosmi 
z nehnuteľností a výnosmi 10-ročných 
dlhopisov je v porovnaní s poslednými  
20 rokmi vysoký. V roku 2021 
prognózujeme celkovú návratnosť 
z nehnuteľností na úrovni 7 – 9 %. 
Najvýkonnejším odvetvím bude 
pravdepodobne priemyselný sektor, zatiaľ 
čo najslabším bude maloobchod. 
V budúcom roku by sa však trh s 
kanceláriami mal zotaviť, ak výnosy 
z kancelárií začnú klesať a investori už 
nebudú ochotní pokračovať v znižovaní 
výnosov z priemyselného odvetvia. 

Očakávame, že hodnoty 
maloobchodného kapitálu 
nepotravinového tovaru v Európe budú 
v rokoch 2021 až 2022 naďalej klesať. 
Predpokladáme, že k tomu dôjde, keď sa 
zvýši neobsadenosť, klesnú ceny nájmov 
a investori sa začnú sektoru vyhýbať, 
čo povedie  k ďalšiemu zvýšeniu výnosov. 
Kapitálové hodnoty obchodov 
a obchodných centier sa pravdepodobne 
stabilizujú, až keď dôjde k niekoľkým 
núdzovým predajom.  

Naopak, hodnoty priemyselného kapitálu 
sa v Európe v nasledujúcich dvoch rokoch 
pravdepodobne zvýšia. Do sektora sa 
pokúša vstúpiť veľké množstvo kapitálu 
a výnosy v priebehu nasledujúcich 
18 mesiacov pravdepodobne klesnú 
o ďalších 0,25 – 0,5 %. Hoci sektoru 
prospieva rýchly rast online 
maloobchodu, vývojári na nárast dopytu 
rýchlo reagujú. Rast nájomného bude 
v dôsledku toho pravdepodobne mierny 
na úrovni 2 % ročne. 

Situáciu na trhu s kanceláriami je ťažšie 
predpovedať vzhľadom na neistotu 
v súvislosti s vplyvom, ktorý bude mať 
práca z domu na budúci dopyt. Myslíme 
si, že nájomcovia sa budú čoraz viac 
zameriavať na nové alebo 
zrekonštruované kancelárie a že hlavné 
kapitálové hodnoty budú v roku 2021 
stabilné. Okrem toho si myslíme, že 
v rokoch 2022 a 2023 nastane nárast 
spolu so zvyšovaním nájomného. 
Kapitálová hodnota starších, 
sekundárnych kancelárií však 
pravdepodobne klesne. Predpokladáme 
tiež, že dopyt po kanceláriách bude 
silnejší v európskych mestách, kde ľudia 
trávia menej času dochádzaním.  

Kapitálové hodnoty hotelov budú v roku 
2021 pravdepodobne ďalej klesať za 
predpokladu, že letné prázdniny budú 
narušené cestovnými obmedzeniami, 
no budúci rok by malo dôjsť k výraznému 
oživeniu. 
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Pohľady na 
ekonomiku 
 

Silnejší rast prinúti Fed k zmene politiky 

Na základe úspešnej vakcinácie, oficiálnej politickej 
podpory a schopnosti mnohých spoločností 
prispôsobiť prevádzku výrazným obmedzeniam 
v súvislosti s ochorením Covid-19 sme zvýšili svoju 
prognózu globálneho rastu na tento rok z 5,3 % na 
5,9 %, pričom sme výrazne aktualizovali predpoklady 
pre USA, Spojené kráľovstvo a eurozónu (graf č. 1). 

V krátkodobom horizonte sa očakáva tiež vyššia 
inflácia v dôsledku nárastu cien komodít a vplyvu 
opätovného otvorenia sektora služieb. Tak ako Fed, 
aj my sa nazdávame, že pôjde o prechodnú situáciu, 
no neskôr očakávame narastanie inflácie spôsobené 
uzatváraním produkčnej medzery a napínaním 
kapacít v roku 2022.  

Takýto výhľad vytlačí Fed z ústrania a aktuálne 
predpokladáme, že táto centrálna banka začne 
obmedzovať nákupy aktív na tohtoročnom 
decembrovom zasadaní a úrokové sadzby začne 
zvyšovať v 4. štvrťroku 2022. Výzvou pre Fed bude 
oznámiť túto zmenu politiky bez toho, aby došlo 
k významnej volatilite trhu. 

Ostatné ekonomiky zaostávajú za USA, nie však veľmi, 
a tvorcovia politiky môžu očakávať, že v roku 2022 sa 
na ne bude vzťahovať podobná kontrola. 

Ceny komodít a opätovné 
otvorenie sektora služieb spôsobia 

dočasný prudký nárast inflácie 

 

Rast v Európe sa výrazne zvyšuje, pretože sa zrýchľuje 
tempo vakcinácie, čo vedie k lepším vyhliadkam na to, 
že dôjde k skoršiemu opätovnému otváraniu a že sa 
predíde ďalším obmedzeniam. Inflácia bola tiež 
upravená nahor, ale v porovnaní s USA zostáva nízka, 
a preto nenúti ECB zmeniť smerovanie svojej politiky. 

Rozvíjajúcim sa trhom prospeje silnejšia globálna 
ekonomika. Aktualizácie našich prognóz však nie sú 
veľké a rast HDP môže budúci rok ledva prekročiť 
tempo expanzie na rozvinutých trhoch.  

Obdobie inflácie na vyššej ako cieľovej úrovni by 
v mnohých krajinách s rozvíjajúcim sa trhom malo 
ustúpiť, pretože vplyv vyšších nákladov na potraviny 
a energie pominie, čo potlačí potrebu agresívneho 
zvyšovania úrokových sadzieb väčšinou centrálnych 
bánk. Keďže sa však Fed chystá konať dravšie, všetko 
nasvedčuje tomu, že investorov čaká náročnejšie 
obdobie. 

 

Graf č. 1: Príspevky k rastu svetového HDP (medziročne), percentuálne hodnoty 

 
 
Zdroj: Ekonomická skupina Schroders, 26. mája 2021. Venujte pozornosť varovaniu v rámci prognóz na zadnej strane dokumentu.  
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Regionálne pohľady 
Prognózu rastu HDP v USA sme v roku 2021 zvýšili 
o 2 percentuálne body na tohtoročné zvýšenie o 6,7 %. 
Dôvodom boli úspešné spustenie vakcinácie, oficiálna 
politická podpora a schopnosť mnohých spoločností 
prispôsobiť prevádzku výrazným obmedzeniam 
v súvislosti s ochorením Covid-19. V roku 2022 
očakávame rast HDP USA o 4,3 % (predchádzajúce 
očakávanie: 4,9 %). 
Očakávame, že celková miera indexu CPI v USA klesne 
v dôsledku vytratenia vplyvu bázických efektov z cien 
komodít. Opätovné otváranie takisto spôsobuje určitý 
inflačný tlak, ale domnievame sa, že ekonomika má 
voľnú kapacitu na absorbovanie nárastu dopytu bez 
toho, aby to spôsobilo druhé kolo zvyšovania cien 
v dôsledku vyšších miezd. 
Namiesto toho očakávame, že inflácia bude väčším 
problémom v roku 2022. Sila rastu USA a svetovej 
ekonomiky spôsobuje, že produkčná medzera sa 
zatvára rýchlejšie, ako sa pôvodne očakávalo. Teraz 
teda predpokladáme, že jadrová inflácia CPI porastie 
v druhej polovici budúceho roka viac ako predtým, 
čím sa celková inflácia vráti späť na hodnotu 3 %. 
Prognózu rastu v Eurozóne sme upravili nahor z 3,6 % 
v roku 2021 na 4,1 %. Rast v roku 2022 sme tiež 
posunuli o trochu vyššie, a to na 4,9 %. Recesia na 
začiatku roka, ktorá bola menšia, ako sa očakávalo, 
bola veľmi nápomocná, ale sprísnenie obmedzení 
v súvislosti s ochorením Covid-19 začiatkom druhého 
štvrťroka viedlo k zníženiu očakávaní. To však iba 
posunulo opätovné otváranie a oživenie aktivity na 
tretí štvrťrok, ktorý sa teraz stal najsilnejším 
štvrťrokom roka. 
V Spojenom kráľovstve z údajov za prvý štvrťrok vidno, 
že recesia bola menšia, ako sa očakávalo, a pribúdajú 
dôkazy, že domácnosti čoraz častejšie míňajú viac 
z úspor, ktoré si vytvorili počas lockdownu. Firmy sa 
takisto osmeľujú, čo signalizuje väčšiu ochotu 

v blízkej budúcnosti investovať. Prognózu rastu HDP 
Spojeného kráľovstva sme preto upravili nahor z 5,3 % 
na 6,8 % v roku 2021 a z 5,1 % na 6,1 % v roku 2022.  
Celková inflácia CPI v Spojenom kráľovstve v 
súčasnosti rastie v dôsledku vyšších cien energií, 
pričom zníženie sadzieb DPH za pohostinské služby 
v minulom roku by malo z ročného porovnania do 
konca roka vypadnúť. Prognóza priemernej miery 
celkovej inflácie v roku 2021 je 1,9 %, ale maximum sa 
do konca tohto roka odhaduje len tesne nad 3 %. 
V roku 2022 potom očakávame zmiernenie inflácie 
a jej priemernú mieru 1,8 %, hoci sa očakáva, že 
celková miera v druhej polovici roka 2022 klesne 
pod 1,5 %. 
Očakávania v súvislosti s japonským rastom sme 
v tomto roku zrazili z 3,2 % na 1,1 %. Rast v prvom 
polroku bol slabší, ako sa očakávalo, a vidíme len 
malú možnosť silného domáceho oživenia. Dôvodom 
sú rozšírenejšie obmedzenia oznámené v posledných 
mesiacoch a nevýrazný výhľad, pokiaľ ide o spotrebu, 
pretože nízka miera imunity naznačuje, že ochorenie 
Covid-19 bude pretrvávajúcim problémom. 
V budúcom roku by však najmä japonskému 
vývoznému sektoru mal prospieť silný globálny dopyt, 
zatiaľ čo oživenie podnikových ziskov a fiškálne 
stimuly by mali posilniť investičné plány. Spotreba by 
mala rásť výraznejšie, pretože sa obnoví rast miezd 
a kolektívna imunita Japonsku umožní úplné opätovné 
otvorenie ekonomiky. Rast by sa preto mal v roku 
2022 zvýšiť na 2,3 %. 
Očakáva sa, že japonská inflácia tento rok vzrastie na 
0,4 %, pretože ceny komodít zdvihnú celkovú infláciu. 
Jadrovú infláciu však do určitej miery ovplyvní záporná 
produkčná medzera do polovice roka 2022 spolu 
s nižšími poplatkami za mobilné telefóny. Vzhľadom 
na silnejší dopyt a vyššie ceny potravín sme 
v budúcom roku konštruktívnejší, pokiaľ ide o infláciu, 
a predbežne sme ju stanovili na hodnotu 0,7 %. 
V Číne by mal silný globálny rast posilniť dopyt po 
čínskom vývoze a nedávny nárast nových objednávok 
v porovnaní so zásobami naznačuje nárast výrobnej 
aktivity v blízkej budúcnosti. Z tohto dôvodu sme 
svoju prognózu mierne zvýšili a v súčasnosti 
očakávame, že HDP sa v tomto roku zvýši o 9,2 %. 
Čo sa týka budúceho vývoja, hlavné ukazovatele, ako 
je úverový impulz a rast reálnych peňazí agregátu M1, 
v posledných mesiacoch naďalej klesali. To je v súlade 
s oslabením domáceho hospodárskeho cyklu v 
nasledujúcich mesiacoch.  
Hoci neočakávame, že People’s Bank of China zmení 
svoje oficiálne nastavenie menovej politiky, 
krátkodobé úrokové sadzby sa pravdepodobne 
posunú vyššie. Nepredpokladáme prepad aktivity 
a stabilné oživenie spotreby by malo pokračovať. Stále 
však očakávame, že čínska ekonomika sa vráti 
k trendu spomaľovania a prognózu rastu HDP 
v budúcom roku sme znížili na 5,5 %. 
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Scenáre 
ekonomického rizika 
Najpravdepodobnejší je scenár s náhlym 
vzostupom a pádom 
S naším základným scenárom sa spája niekoľko rizík 
(ďalšie informácie nájdete v tabuľke na nasledujúcej 
strane). V porovnaní s posledným štvrťrokom sme 
pridali dva nové scenáre, v ktorých je inflácia vyššia 
ako v základnom scenári: Náhly vzostup a pád 
a Inflácia na strane ponuky  

Prvý z nich zachytáva riziko silnejšieho oživenia rastu, 
než sa očakávalo, pričom fiškálne multiplikátory sú 
vyššie a zadržiavaný dopyt väčší. Sprísňuje sa menová 
politika, čo vedie k poklesu, ktorý infláciu nakoniec 
opäť zníži. Tento scenár je celkovo úplne 
najpravdepodobnejší. 

V druhom scenári rastie prirodzená miera 
nezamestnanosti, pretože ľudia sa pomaly vracajú do 
práce a stávajú sa súčasťou pracovnej sily, čo má za 
následok väčšie zvyšovanie miezd a pretrvávajúci 
nedostatok ponuky. Tento scenár je druhý 
najpravdepodobnejší. 

 

 

Graf č. 2: Riziká spojené so základným scenárom 

 

Zdroj: Ekonomická skupina Schroders, 26. mája 2021. 
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Graf č. 3: Pravdepodobnosti scenárov 

 
Zdroj: Ekonomická skupina Schroders, 26. mája 2021. 

 

V scenári s náhlym vzostupom a pádom je inflácia 
ťahaná dopytom, zatiaľ čo v scenári s infláciou na 
strane ponuky je inflácia trvalejšia a tlačia ju 
náklady. Ziskovosť spoločností viac trpí v druhom 
scenári, pretože sa znižujú marže. 

Optimistickejšou možnosťou je scenár tvorivej 
deštrukcie, podľa ktorého sa produktivita 
v ekonomike v období po ochorení Covid-19 
zrýchli v dôsledku väčšieho využívania technológií 
a digitalizácie. Produkcia je silnejšia, ale inflácia 
nižšia, pretože jednotkové mzdové náklady sú lepšie 
kontrolované. 

Tento rok predpokladáme vysoký stupeň 
normalizácie, ktorá umožní sektoru služieb vrátiť sa 
a poháňať ďalšiu etapu oživenia. Cesta oživenia je 
však zraniteľná v dôsledku vzniku nových variantov 
ochorenia (ako je delta variant) a väčšej opatrnosti 
zo strany spotrebiteľov než v základnom scenári. 
Takúto situáciu zachytáva náš scenár Zlyhanie 
vakcín, ktorý sme zachovali. 

Ponechávame si aj stagflačný scenár Návrat 
obchodných vojen, pretože prezident Biden naďalej 
vyvíja tlak na Čínu a vedie ostatné strany k tomu, 
aby voči Číne zvyšovali clá. 

Napriek tomu, že tím považuje za najviac 
pravdepodobný reflačný scenár s náhlym 
vzostupom a pádom, bilancia rizík je naklonená 
smerom k slabšiemu rastu, pričom všetky ostatné 
scenáre okrem tvorivej deštrukcie predpokladajú 
slabšiu produkciu. Inflácia je v rámci scenárov 
rozdelená rovnomerne. 
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Tabuľka č. 1: Zhrnutie scenárov rizika 

 Zhrnutie Makroekonomický vplyv 

 
Vzostup  
a pád 

Dochádza k prudkému oživeniu globálneho 
rastu, pretože po distribúcii vakcíny sa 
uvoľňuje zadržiavaný dopyt. Hospodárske 
následky nie sú zásadné a fiškálna a menová 
politika bude pri podpore rastu účinnejšia po 
otvorení ekonomík. Dopyt predstihuje 
ponuku a produkčná medzera sa do konca 
roka uzavrie. Inflácia výrazne stúpa 
a menová a fiškálna politika sa veľmi rýchlo 
otočí, aby zastavila prehrievanie ekonomiky. 

Reflácia: Vzostup spotreby domácností a kapitálových výdavkov 
spoločností vedie k oveľa silnejšiemu rastu ako v základnom scenári. 
S rastúcou infláciou sa sprísňuje menová a fiškálna politika. Federálny 
rezervný systém zvýši úrokové sadzby v tomto roku a ďalšie dva razy 
v roku 2022. Ekonomika sa však v roku 2022 dostane späť do recesie 
a túto centrálnu banku bude nútiť úrokové sadzby onedlho opäť znížiť. 
Ostatné centrálne banky vrátane Bank of England, ECB a People’s Bank of 
China budú postupovať podobne – na začiatku roka 2022 úrokové sadzby 
zvýšia a neskôr v roku ich opäť znížia. 

 
Tvorivá 
deštrukcia 

Otras spôsobený ochorením Covid-19 
spôsobí trvalý nárast využívania technológií, 
čo podnikom umožní zvýšiť efektívnosť. 
Pandémia celkovo prinesie nové, 
efektívnejšie spôsoby práce a nezamestnaní 
sa rekvalifikujú a adaptujú na oblasti, 
v ktorých je vyšší dopyt po pracovnej sile. 

Posilnenie produktivity: Rast vo svete je vyšší, pretože rastie 
produktivita. Zlepšenie ponuky však udržiava infláciu pod kontrolou – 
budúci rok na úrovni pod 2 %. Centrálne banky preto napriek silnejšiemu 
rastu odoberajú likviditu pomerne pomaly, tak ako v základnom scenári. 

 
Zlyhanie  
vakcín 

Populácii sa napriek vakcinácii nedarí 
dosiahnuť kolektívnu imunitu a výskyt 
koronavírusu stále narastá, pretože sa vracia 
variant vírusu. Vlády po celom svete sú 
nútené túto zimu opäť vyhlásiť lockdown 
a k opätovnému otváraniu dôjde v roku 2022. 

Deflácia: Rast je ťažko zasiahnutý, pretože sa vracajú lockdowny, 
a oživenie v roku 2022 je krehkejšie v dôsledku nedôvery firiem aj 
spoločností. Infláciu tlmia aj ďalšie oslabenie dopytu a klesajúce ceny 
komodít. Tvorcovia politík ďalej uvoľňujú fiškálnu a menovú politiku, 
pričom v prípade menovej politiky využívajú kvantitatívne uvoľňovanie. 
Čínske orgány sú tak ako v roku 2020 schopné účinne zvládať nové 
prípady vypuknutia ochorenia Covid-19 a poskytnú rozsiahly a účinný balík 
ekonomickej podpory, ktorým zaistia, aby sa ekonomika v priebehu roka 
2022 vrátila na správnu cestu. Mnohým ďalším krajinám s rozvíjajúcim sa 
trhom, ako je Brazília a India, však zostáva malý manévrovací priestor, čo 
znamená, že utrpia veľkú ujmu a zotavujú sa pomaly. 

 
Návrat 
obchodných 
vojen 

Len čo sa prezident Biden v úrade 
aklimatizuje a obnoví vzťah Spojených štátov 
amerických s Európou a ďalšími spojencami, 
zaujme multilaterálny postoj voči čínskej 
obchodnej politike. Napätie zvyšuje aj to, že 
Čína neplní svoje záväzky týkajúce sa nákupu 
amerického tovaru, ktoré sa dohodli v rámci 
prvej fázy dohody. USA, Európa a Japonsko 
v 4. štvrťroku 2021 zvýšia clá na čínsky tovar. 
Čína sa odplatí rovnakým spôsobom a clá 
potom zostanú na týchto úrovniach počas 
roka 2022. 

Stagflácia: Krajiny sa snažia tvoriť si zásoby, vyššie ceny dovozu 
a komodít preto tlačia infláciu vyššie. Slabší obchod má vplyv na rast. 
Rastúca neistota a potreba firiem prehodnotiť svoje dodávateľské reťazce 
zasiahnu aj kapitálové výdavky. Centrálne banky sa zameriavajú skôr na 
slabú aktivitu, nie na vyššiu infláciu, a zmierňujú politiku viac ako 
v základnom scenári. V Číne sa jüan môže oslabiť s cieľom absorbovať časť 
zvýšenia ciel, ale represívnejšie poplatky a narušenie dodávateľského 
reťazca spôsobia spomalenie hospodárskeho rastu. Malé, otvorené krajiny 
s rozvíjajúcim sa trhom v Ázii tiež zasiahne slabší obchod, ale negatívny 
vplyv je menší v relatívne uzavretých krajinách s rozvíjajúcim sa trhom, 
ako je Brazília a India. Niektorým krajinám s rozvíjajúcim sa trhom môže 
presmerovanie dodávateľských reťazcov z dlhodobého hľadiska prospieť. 
Pre producentov ropy, ako je Rusko, budú vyššie ceny ropy 
z krátkodobého hľadiska prínosom, pretože krajiny dovážajúce energie sa 
budú zásobovať. 

 
Inflácia 
na strane 
ponuky 

S rastúcim dopytom sa ponuka bude 
usilovať opäť sa rozbehnúť. Obmedzenia 
v priemyselnom sektore majú reťazový vplyv 
naprieč globálnymi dodávateľskými 
reťazcami a s nedostatkom dodávok zápasia 
aj komoditné trhy. Miera zapojenia sa do 
pracovného procesu sa v USA medzitým 
nezlepšuje, zatiaľ čo nesúlad medzi 
zručnosťami pracovníkov a pracovnými 
miestami v ekonomike po období ochorenia 
Covid-19 spôsobuje, že miera 
nezamestnanosti nezrýchľujúca infláciu (non-
accelerating inflation rate of unemployment 
– NAIRU) stúpa a dostupné nevyužité 
kapacity sú menšie ako v základnom scenári. 

Stagflácia: Ceny komodít z dôvodu nedostatku dodávok naďalej rastú. 
To zvyšuje infláciu a bázické účinky cien energií sa nevytrácajú. To sa 
premietne do základnej inflácie, ktorú nahor tlačia tiež obmedzenia na 
strane ponuky a vyššie náklady naprieč globálnymi dodávateľskými 
reťazcami. Hoci rast sa v roku 2022 spomalí, dopyt bude na trhu práce 
stále prevyšovať ponuku a mzdy budú rásť. Výsledkom bude v USA v roku 
2022 pretrvávajúca inflácia presahujúca 3 %, z dôvodu ktorej Fed koncom 
budúceho roka zvýši úrokové sadzby na 2 %. 

Zdroj: Ekonomická skupina Schroders, 26. mája 2021. 
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Trhové výnosy 

 
Celkové výnosy Mena Jún 2. štvrťrok Rok do 

dnešného 
dňa (YTD) 

Akcie 

USA: S&P 500 USD 2,3 8,5 15,3 

Spojené kráľovstvo: FTSE 100 GBP 0,4 5,7 10,9 

EURO STOXX 50 EUR 0,7 5,2 16,6 

Nemecko: DAX EUR 0,7 3,5 13,2 

Španielsko: IBEX EUR -3,0 3,8 10,7 

Taliansko: FTSE MIB EUR 0,0 3,2 14,8 

Japonsko: TOPIX JPY 1,2 -0,3 8,9 

Austrália: S&P/ASX 200 AUD 2,3 8,3 12,9 

Hongkong: HANG SENG HKD -0,6 2,7 7,4 

Akcie na 
rozvíjajúcich 
sa trhoch 

MSCI EM MIESTNA 0,9 3,9 8,1 

MSCI China CNY 0,3 2,1 1,9 

MSCI Russia RUB 3,9 11,1 18,7 

MSCI India INR 1,7 8,8 14,5 

MSCI Brazil BRL 0,7 9,3 7,0 

Štátne  
(10-ročné) 

Štátne cenné papiere USA USD 1,6 3,8 -3,2 

Prvotriedne cenné papiere Spojeného kráľovstva GBP 0,9 1,4 -4,5 

Nemecké dlhopisy EUR 0,6 -0,4 -2,8 

Japonské štátne dlhopisy JPY 0,2 0,5 -0,1 

Austrálske dlhopisy AUD 1,3 3,1 -4,1 

Kanadské dlhopisy CAD 1,1 2,0 -6,0 

Komodity 

GSCI Commodity USD 4,3 15,7 31,4 

GSCI Precious metals USD -7,0 3,5 -6,4 

GSCI Industrial metals USD -3,6 9,6 19,5 

GSCI Agriculture USD 0,3 12,3 19,1 

GSCI Energy USD 9,6 22,1 48,4 

Ropa (brent) USD 7,9 18,5 45,0 

Zlato USD -7,4 3,6 -7,0 

Úvery 
Bank of America/Merrill Lynch US high yield master USD 1,4 2,8 3,7 

Bank of America/Merrill Lynch US corporate master USD 1,7 3,6 -1,1 

Dlhopisy na 
rozvíjajúcich 
sa trhoch 

JP Morgan Global EMBI USD 0,9 3,9 -1,0 

JP Morgan EMBI+ USD 0,9 4,4 -3,1 

JP Morgan ELMI+ MIESTNA 0,2 0,7 1,1 

 Okamžité výnosy Mena Jún 2. štvrťrok Rok do 
dnešného 
dňa (YTD) 

Meny 

EUR/USD   -3,0 0,9 -3,1 

EUR/JPY   -1,6 1,3 4,2 

USD/JPY   1,5 0,4 7,5 

GBP/USD   -2,8 0,1 1,1 

USD/AUD   3,1 1,5 2,8 

USD/CAD   2,5 -1,5 -2,8 

Zdroj: Refinitiv Datastream, Ekonomická skupina Schroders, 30. júna 2021. 
Poznámka: Tieňovanie z modrej do červenej farby predstavuje najvyššiu až najnižšiu výkonnosť v jednotlivých časových obdobiach.   
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