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Výhľad 
Keďže predseda Fedu Powell na sympóziu v Jackson Hole zopakoval svoj záväzok dostať infláciu pod kontrolu, náš názor, 
že vyjadrenia o zmene politiky Fedu boli predčasné, sa ukázal byť správny. Momentálne sa domnievame, že očakávania 
sú realistickejšie, pretože krivka zohľadňuje ďalšie prudké zvyšovanie sadzieb o 175 – 200 bázických bodov (bps) a reálne 
miery 10-ročných dlhopisov USA sú nad úrovňou 1 %. V dôsledku toho sme zavreli našu krátku pozíciu v 5-ročných 
dlhopisoch USA a pokiaľ ide o miery, celkovo sme zaujali neutrálny postoj. V rámci trhov s pevným výnosom teraz 
využívame vyššie výnosy v austrálskych a britských štátnych dlhopisoch, zatiaľ čo v nemeckých dlhopisoch si 
zachovávame krátku pozíciu, pretože stále veríme, že trh podceňuje snahu Európskej centrálnej banky (ECB) 
zvýšiť sadzby.   

V súvislosti s naším názorom, že očakávania trhu týkajúce sa zvyšovania sadzieb zo strany Fedu sa teraz lepšie zhodujú s 
našimi vlastnými očakávaniami, sme sa tiež rozhodli znížiť svoj postoj voči americkému doláru na neutrálny. Pokiaľ ide o 
americký dolár, už dva roky máme pozitívny pohľad na základe názoru, že Fed povedie hlavné centrálne banky pri 
sprísňovaní menovej politiky. Zachovávame si dlhú pozíciu v americkom dolári voči čínskemu jüanu, ale tento mesiac 
sme tiež zaujali dlhú pozíciu v eure voči kanadskému doláru. Zatiaľ čo ECB je stále vo včasnej fáze cyklu sprísňovania, 
existujú dôkazy, že vyššie sadzby v Kanade sa už začínajú prejavovať. Pokiaľ ide o iné meny, z mien rozvíjajúcich sa trhov 
naďalej získavame výnosy z držby (carry), čo zatiaľ funguje dobre. Počas leta sme mali dlhú pozíciu v BRL, ZAR a INR voči 
AUD, CAD a GBP (čo pomohlo odhaliť normálnu cyklickosť spojenú s dlhými pozíciami v menách rozvíjajúcich sa trhov). 
Tento mesiac ďalej diverzifikujeme naše pozície na výnosy z držby (carry) v rámci rozvíjajúcich sa trhov zvýšením CZK, 
HUF a PLN voči euru. Tento pohľad na meny rozvíjajúcich sa trhov sa odráža v našom postoji s pozitívnym skóre, pokiaľ 
ide o riziko rozvíjajúcich sa trhov. 

Zachovávame si nižšiu pozíciu v akciách, pretože hoci diskontné sadzby sa môžu stabilizovať, očakávame ďalšie oslabenie 
výnosov spoločností. Vzhľadom na potrebu potlačiť infláciu sa domnievame, že v roku 2023 je v USA a Európe veľmi 
pravdepodobná recesia. Z dôvodu obáv z recesie tiež nevyužijeme vyššie výnosy na trhoch s úvermi, hoci naše neutrálne 
skóre odráža skutočnosť, že úvery sú aspoň chránenejšie pred rizikom recesie ako akcie, a to najmä na týchto úrovniach 
relatívnych ocenení. 

V súvislosti s korekciou cien komodít počas leta sme využili príležitosť opäť zaujať dlhú pozíciu zameranú na sektory 
energetiky a poľnohospodárstva vzhľadom na obavy, že dynamika ponuky je stále veľmi napätá. Táto pozícia ponúka aj 
zabezpečenie proti riziku, že inflácia bude trvalejšia, než sa očakávalo, čo by predstavovalo veľkú výzvu pre trhy so 
sadzbami aj pre akciové trhy. 

Celkovo sú očakávania v súvislosti s mierami teraz spravodlivejšie ocenené, ale možnosť trvalejšej inflácie alebo výraznej 
recesie sa zatiaľ neodráža v oceneniach. Dobrou správou je, že sme zaznamenali výraznú úpravu reálnych výnosov. Teraz 
potrebujeme vidieť dôkazy o realistickejších očakávaniach týkajúcich sa výnosov spoločností a o tom, že vyššie sadzby 
začínajú spomaľovať trh práce. Trpezlivosť je naďalej cnosťou. 

 
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 
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Akcie   
Zdá sa, že najnovšie zotavenie medvedieho trhu sa skončilo. V súvislosti s 
akciami si zachovávame negatívny pohľad, pretože očakávame ďalšie oslabenie 
výnosov spoločností. 

Štátne dlhopisy   
Predseda Fedu Powell podľa očakávaní zopakoval svoj záväzok dostať infláciu 
pod kontrolu. Zaujali sme neutrálny postoj, keďže ocenenia a očakávania trhu sú 
teraz realistickejšie. 

Komodity   
Na základe napätej dynamiky ponuky na trhoch v sektore energetiky a 
poľnohospodárstva sme zaujali postoj s vyššími očakávaniami.   

Úvery   
Naše neutrálne skóre odráža skutočnosť, že úvery sú chránenejšie pred rizikom 
recesie ako akcie, a to najmä na týchto úrovniach relatívnych ocenení. 

 

 Kategória Vyhliadky Komentáre 
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USA   
Naďalej zdôrazňujeme našu preferenciu tohto regiónu, ktorá vychádza z 
hľadania vysokokvalitných spoločností. Americké spoločnosti by mali obstáť 
lepšie ako podobné globálne spoločnosti. 

Spojené kráľovstvo   
Naďalej máme negatívny postoj aj napriek nedávnemu oživeniu v energetike, 
pretože veríme, že ďalšia fáza zničenia dopytu ovplyvní index.  

Európa   
Región zaznamenal rekordný nárast úrokových sadzieb s cieľom obmedziť 
infláciu. Domnievame sa, že priestor na sprísnenie menovej politiky je 
obmedzený, čo je spolu s plynovou krízou nepriaznivá kombinácia. 

Japonsko   
Obavy z recesie narastajú a cyklický charakter indexu bude skúškou pre japonské 
akcie. 

Globálne 
rozvíjajúce sa trhy1 

  
Recesijné riziká tradične nie sú pre rozvíjajúce sa trhy priaznivé a na región má 
tiež naďalej vplyv silný dolár.  

Ázia 
okrem 
Japonska 

Čína   Ocenenia mierne zlacneli, ale ešte nie sú na úrovniach, na ktorých by boli atraktívne. 
Rozvíjajúce 
sa trhy 
v Ázii 
okrem 
Číny 

  Geopolitika je späť v hre – najmä pre Taiwan. Zachovávame si negatívny pohľad. 
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USA   
Náš postoj sme zvýšili na neutrálny, pretože očakávania trhu týkajúce sa 
zvyšovania sadzieb zo strany Fedu sa teraz lepšie zhodujú s našimi vlastnými 
očakávaniami a ocenenia už nie sú drahé. 

Spojené kráľovstvo   
Myslíme si, že existuje taktická príležitosť na dlhú pozíciu, a podľa toho sme 
zaujali postoj s vyššími očakávaniami. Máme dojem, že trh je teraz prepredaný, 
čo prináša príležitosť ťažiť z vyšších výnosov. 

Nemecko   V súvislosti s nemeckými dlhopismi si zachovávame negatívny pohľad, pretože 
sme presvedčení, že trh stále podceňuje snahu ECB zvýšiť úrokové sadzby.   

Japonsko   
Výnosy sú v porovnaní s inými trhmi stále neatraktívne. Rizikom zostáva aj 
spomaľovanie globálneho rastu. 

Cenné papiere USA 
viazané na infláciu 

  
Zaujali sme postoj s nižšími očakávaniami. Keďže reálne miery 10-ročných 
dlhopisov USA sú nad úrovňou 1 %, myslíme si, že inflačné očakávania sú teraz 
realistickejšie.   

Rozvíjajúce sa trhy 
v miestnej mene 

  

Náš postoj sme zvýšili na neutrálny. Latinská Amerika vykazuje známky 
vrcholiacej inflácie, k čomu prispel skorý cyklus stúpania. Reálne výnosy v 
porovnaní s rozvinutými trhmi, najmä s USA, predstavujú atraktívnu príležitosť 
na ocenenie. 

 
1 Globálne rozvíjajúce sa trhy zahŕňajú strednú a východnú Európu, Latinskú Ameriku a Áziu. 
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USA   
Náš dlhodobý postoj zostáva pozitívny, pretože rozpätia sú atraktívne, ale 
takticky si pred pridaním potrebujeme ujasniť rozsah recesijných rizík.  

Európa   
Náš dlhodobý postoj je podobne ako v USA taký, že rozpätia podnikových 
dlhopisov sú atraktívne. Z dôvodu neistoty týkajúcej sa energetickej situácie v 
Európe a jej vplyvu na aktivitu spoločností sa však nateraz držíme v ústraní.  

Rozvíjajúce sa trhy 
v USD 

  
Zachovávame si pozitívny pohľad, keďže fundamentálne faktory rozvíjajúcich sa 
trhov vyzerajú relatívne silno a región zohľadnil nedávne zvýšenie 
geopolitického napätia.  
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USA   Na základe významného zlepšenia ocenení sme zaujali postoj s vyšším skóre.  

Európa   
Tento mesiac sme zaujali postoj s vyššími očakávaniami na základe významnej 
hodnoty a za predpokladu koordinovaného fiškálneho balíka. 

     

KO
M

O
D

IT
Y 

Energie   
Zaujali sme pozitívny pohľad, pretože sa nezdá, že by ceny odzrkadľovali 
základné fundamentálne faktory. Hoci dopyt vykazuje známky spomaľovania, 
domnievame sa, že trhy zohľadnili nadmerné úrovne pesimizmu. 

Zlato   
Zlato má sklon dosahovať dobré výsledky, keď sa vynárajú obavy z recesie. 
Vzhľadom na sprísňujúce sa podmienky likvidity však výhľad v súvislosti so 
zlatom pôsobí vyvážene. 

Priemyselné kovy   
Dopyt mimo Číny zostáva neistý, produkcia zostáva tlmená a zásoby sú nízke, čo 
by mohlo obmedziť riziko straty. 

Poľnohospodárstvo   
Zdá sa, že kľúčové poľnohospodárske komodity, ako sú kukurica a sója, sú lacné. 
To predstavuje príležitosť na trhu, kde sa obavy na strane ponuky nezmiernili a 
úrovne zásob sú nebezpečne nízke. 
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$ (USD)   
V súvislosti s naším názorom, že očakávania trhu týkajúce sa zvyšovania sadzieb 
zo strany Fedu sa teraz lepšie zhodujú s našimi vlastnými očakávaniami, sme sa 
rozhodli znížiť svoj postoj voči americkému doláru na neutrálny. 

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

€ (EUR)   
Hoci výhľad rastu nie je pozitívny, veríme, že súčasné extrémne úrovne 
negatívnej nálady znamenajú príležitosť taktického oživenia meny. 

¥ (CNH)   
Znehodnocovanie jüanu (offshore) bude pravdepodobne pokračovať, čo by malo 
zmierniť vplyv zníženého dopytu po čínskom exporte.  

¥ (JPY)   
Japonský jen je veľmi citlivý na tvorbu cien iných rozvinutých trhov. Vzhľadom na 
dravú ECB očakávame v blízkej budúcnosti ďalší pokles meny.  

₣ (CHF)   
Švajčiarsky frank je pred energetickou krízou chránený lepšie ako zvyšok Európy. 
Swiss National Bank v dôsledku toho možno nezvýši sadzby tak agresívne ako 
ECB alebo Fed, takže sme neutrálni.  

  
Zdroj: Schroders, september 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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