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Výhled 
Náš názor, že očekávání obratu Fedu bylo předčasné, se ukázal jako správný. Předseda Fed Jerome Powell zdůraznil na 
sympoziu v Jackson Hole svůj závazek dostat inflaci pod kontrolu. V tomto okamžiku, kdy úroky byly zvýšeny o dalších 
175-200 bázických bodů (bps) a toto zvýšení se již v křivce projevilo, se reálné sazby 10letých amerických dluhopisů nad 
1 % jeví jako realističtější. V důsledku toho jsme uzavřeli naši pozici v 5letých amerických dluhopisech, a co se týče 
úrokových měr, je náš celkový postoj neutrální. Na trzích pevných příjmů teď využíváme vyšších výnosů v rakouských 
a britských vládních dluhopisech. U německých dluhopisů je naše pozice kratší, protože jsme nadále přesvědčeni, že trh 
podceňuje přání Evropské centrální banky zvýšit úrokové sazby.   

V souladu s naším názorem, že očekávání trhu ohledně zvyšování úrokových měr ze strany Fedu se teď lépe srovnává s naším 
očekáváním, rozhodli jsme se také snížit americký dolar na neutrální. K americkému dolaru jsme byli dva roky pozitivní 
s ohledem na to, že Fed byl ve vedoucím postavení mezi centrálními bankami ve zpřísňování měnových politik. Udržujeme si 
dlouhou pozici v americkém dolaru proti čínskému renminbi, ale tento měsíc jsme také založili dlouhou pozici v euru proti 
kanadskému dolaru. S ohledem na to, že ECB je stále v rané fázi cyklu zpřísňování politik, existují důkazy, že vyšší úrokové 
sazby v Kanadě již začínají bolet. V dalších měnách dále sklízíme carry z měn nově vznikajících trhů. Dosud to funguje dobře. 
V průběhu léta jsme měli dlouhé pozice v BRL, ZAR a INR proti AUD, CAD a GBP (což pomohlo zabránit normální cyklicitě 
spojené s dlouhou pozicí měn nově vznikajících trhů). V tomto měsíci dále diverzifikujeme naše carry pozice na nově 
vznikajících trzích a přidáváme CZK, HUF a PLN proti euru. Naše pozitivní skóre vůči riziku nově vznikajících trhů odráží tento 
názor na měny nově vznikajících trhů. 

Naše alokace do akcií zůstává nízká, protože i když se diskontní sazby mohou stabilizovat, očekáváme nadále slabé 
podnikové zisky. S ohledem na nutnost potlačit inflaci věříme, že recese v USA a v Evropě je v roce 2023 velice 
pravděpodobná. Obavy z recese nám rovněž brání v tom, abychom využili vysokých výnosů na úvěrových trzích, i když 
naše neutrální skóre odráží skutečnost, že úvěr je přinejmenším lépe chráněný před rizikem recese než akcie, obzvláště 
na těchto úrovních relativního ocenění. 

Po korekci v cenách komodit, která proběhla v létě, jsme využili příležitosti ke znovuzaložení dlouhé pozice zaměřené na 
energii a zemědělství vzhledem k obavám, že dynamika nabídky je stále velmi nízká. Tato pozice také nabízí zajištění 
proti riziku, že inflace se ukáže být trvalejší, než se očekávalo, což by představovalo zásadní výzvu jak pro úrokové, tak 
i pro akciové trhy. 

Celkem vzato očekávané úroky jsou teď lépe zakotvené v cenách, ale potenciál vytrvalejší inflace a/nebo obrovské recese 
se v ocenění ještě neprojevil. Dobrou zprávou je, že jsme viděli významné úpravy reálných výnosů. Teď potřebujeme 
vidět důkazy realističtějšího očekávání podnikových výnosů a toho, že vyšší úroky začínají zpomalovat pracovní trh. 
Trpělivost je nadále nade vše. 

 
Měsíční výhledy 
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Legenda 

Maximálně pozitivní Neutrální Maximálně negativní  Nárůst od minulého měsíce  Pokles od minulého měsíce 
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 Kategorie Výhled Komentáře 
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 Akcie   
Nedávné zvýšení cen akciových trhů na medvědím trhu zjevně skončilo. K akciím 
jsme stále negativní, protože očekáváme nadále slabé podnikové zisky. 

Vládní dluhopisy   
Jak jsme očekávali, prezident Fed Jerome Powell znovu zdůraznil svůj závazek dostat 
inflaci pod kontrolu. Naše pozice je teď neutrální, protože ocenění a očekávání trhu 
jsou teď realističtější. 

Komodity   
Výhled jsme zlepšili na základě nízké dynamiky nabídky na trhu s energiemi 
a v zemědělství.   

Úvěr   
Naše neutrální skóre odráží skutečnost, že úvěr je přinejmenším lépe chráněný 
před rizikem recese než akcie, obzvláště na těchto úrovních relativního ocenění. 

 

 Kategorie Výhled Komentáře 
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USA   
Dále zdůrazňujeme naši preferenci pro tento region, když hledáme vysoce kvalitní 
společnosti. Americké společnosti by měly odolávat lépe než jejich globální 
protějšky. 

Spojené království   
Jsme nadále negativní i přes nedávný vzestup energií, protože se domníváme, že 
další fáze destrukce poptávky index zatíží.  

Evropa   
V regionu došlo k rekordnímu nárůstu úrokových sazeb ve snaze o potlačení inflace. 
Domníváme se, že okno pro zpřísňování měnových politik je omezené a ve spojení 
s krizí kolem zemního plynu je to velmi nepříhodná směsice. 

Japonsko   
Rostou obavy z recese a japonské akcie budou pravděpodobně zkoušeny cyklickou 
povahou indexu. 

Globální nově 
vznikající trhy1 

  
Riziko recese je tradičně nepříznivé pro nově vznikající trhy a region je dále 
nepříznivě ovlivňován silným dolarem.  

Asie 
kromě 
Japonska 

Čína   Ocenění trochu zlevnila, ale ještě nejsou na atraktivní úrovni. 
Nově 
vznikající 
trhy v Asii 
kromě 
Číny 

  Geopolitické faktory znovu hrají svou roli, obzvláště pro Tchaj-wan. Zachováváme si 
negativní výhled. 
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USA   
Výhled jsme zvýšili na neutrální, neboť očekávání trhu ohledně zvyšování úrokových 
měr ze strany Fedu se teď lépe srovnává s naším vlastním očekáváním a ocenění již 
nejsou drahá. 

Spojené království   
Věříme, že existuje taktické okno na dlouhou pozici, a proto jsme výhled příslušně 
zvýšili. Máme pocit, že trh je teď příliš vyprodaný, což představuje příležitost využít 
vyšších výnosů. 

Německo   Ohledně německých dluhopisů zůstáváme negativní, protože se domníváme, že trh 
stále podceňuje přání ECB zvýšit úrokové sazby.   

Japonsko   
Výnosy jsou ve srovnání s ostatními trhy stále neatraktivní. Zpomalující globální růst 
také nadále představuje riziko. 

Spojené s inflací 
v USA 

  
Výhled jsme snížili. Při reálných úrokových mírách desetiletých amerických 
dluhopisů nad 1 % se domníváme, že inflační očekávání jsou nyní realističtější.   

Nově vznikající trhy 
– místní měny 

  

Tento trh jsme povýšili na neutrální. Latinská Amerika ukazuje známky vrcholící 
inflace podpořené včasným cyklem zvyšování úrokových měr. Skutečné výnosy ve 
srovnání s rozvinutými trhy, obzvláště s USA, představují příležitost atraktivního 
ocenění. 

     

 
1 Globální nově vznikající trhy zahrnují střední a východní Evropu, Latinskou Ameriku a Asii. 
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USA   
Náš dlouhodobý výhled zůstává pozitivní, protože rozpětí jsou atraktivní, ale 
takticky potřebujeme lépe rozumět rozsahu rizik recese, než pozici posílíme.  

Evropa   

Podobně jako v USA, v dlouhodobém horizontu se domníváme, že rozpětí 
korporátních dluhopisů jsou atraktivní. Nejistoty ohledně energetické situace 
v Evropě a jejího dopadu na aktivitu podniků nás však momentálně drží za 
postranní čárou.  

Nově vznikající trhy 
– USD 

  
Zůstáváme pozitivní, protože základní charakteristiky nově vznikajících trhů vypadají 
relativně silné a region zohlednil nedávné zvýšení geopolitického napětí.  
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 USA   Naše skóre jsme zvýšili, protože ocenění se smysluplně zlepšila.  

Evropa   
Tento měsíc jsme skóre zvýšili na základě významné hodnoty a předpokladu 
koordinovaného fiskálního balíčku. 
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Energie   
Výhled jsme zvýšili na pozitivní, protože se nezdá, že by ceny odrážely podkladové 
základní hodnoty. I když poptávka vykazuje známky zpomalení, domníváme se, že 
trhy již v cenách zohlednily nadměrnou úroveň pesimismu. 

Zlato   
Zlato má tendenci si vést dobře, když se vynořují obavy z recese. Tváří tvář 
zpřísňujícím se podmínkám likvidity se však výhled pro zlato jeví vyrovnaný. 

Průmyslové kovy   
Poptávka mimo Čínu zůstává nejistá, produkce je nadále utlumena a zásoby jsou 
nízké. To vše může riziko ještě zhoršovat. 

Zemědělství   
Klíčové zemědělské komodity, tj. kukuřice a sójové boby, se zdají být oceněny příliš 
levně. To představuje příležitost na trhu, kde obavy na straně nabídky nepolevují 
a úrovně zásob jsou riskantně nízké. 
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USD   
V souladu s naším názorem, že očekávání trhu ohledně zvyšování úrokových měr ze 
strany Fedu se teď lépe srovnává s naším očekáváním, rozhodli jsme se snížit 
americký dolar na neutrální. 

Britská libra   
Obrat cyklu a zhoršující se stagflační prostředí ve spojení s politickou nestabilitou 
přispěly k nižší hodnotě libry. Zdá se, že libra tyto faktory správně reflektuje, 
a zůstáváme tak neutrální.  

Euro   
I když výhled růstu není pozitivní, věříme, že současné extrémní hladiny negativního 
sentimentu znamenají, že existuje příležitost taktického zotavení měny. 

Čínský juan   
Oslabování renminbi (zahraničí) bude pravděpodobně ještě pokračovat, což by mohlo 
zmírnit dopady snížené poptávky po čínském exportu.  

Japonský jen   
Japonský jen je velice citlivý na ceny jiných rozvinutých trhů. S ohledem na jestřábí 
ECB, v krátkodobém horizontu pro tuto měnu očekáváme další pokles.  

Švýcarský frank   
Švýcarský frank je před energetickou krizí chráněn lépe než zbytek Evropy. V důsledku 
toho Švýcarská národní banka možná nebude zvyšovat úroky tak agresivně jako ECB 
nebo Fed, a zůstáváme proto neutrální.  

  
Zdroj: Schroders, září 2022. Výhledy pro akcie, vládní dluhopisy a komodity jsou založeny na návratnosti v poměru k hotovosti v místní měně. 
Výhledy pro korporátní dluhopisy a vysoké výnosy jsou založeny na úvěrových rozpětích (tj. zajištěné durací). Výhledy pro měny jsou v poměru 
k americkému dolaru, kromě dolaru vztahujícího se k tržnímu koši. 
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Důležité informace  
Tyto informace představují reklamní sdělení. Společnost nenese žádnou odpovědnost za faktické chyby nebo chybné 
názory. Účelem tohoto materiálu není poskytovat účetní, právní nebo daňové poradenství nebo investiční doporučení 
a nelze ho k takovým účelům použít. Při přijímání individuálních investičních a/nebo strategických rozhodnutí není 
možné spoléhat na názory a informace obsažené v tomto materiálu. Minulý výkon není určující pro budoucí výkon 
a nemusí se opakovat. Hodnota investic a výnosů z investic může klesat nebo stoupat a investoři nemusí získat zpět 
částky, které původně investovali. Změny měnových kurzů mohou způsobit pokles, stejně jako vzestup, hodnoty investic. 
Společnost Schroders vyjádřila v tomto dokumentu své vlastní názory a stanoviska, které se mohou změnit. Stanoviska 
a názory obsažené v tomto dokumentu představují stanoviska a názory jejich autorů a nemusejí nutně vyjadřovat názory 
uvedené nebo přijaté v jiných sděleních, strategiích nebo fondech společnosti Schroders. Domníváme se, že informace 
zde uvedené jsou správné; společnost Schroders však neručí za jejich úplnost nebo přesnost. Společnost Schroders bude 
správcem údajů ve vztahu k vašim osobním údajům. Informace o tom, jakým způsobem společnost Schroders 
zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese 
www.schroders.com/en/privacy-policy/ nebo na vyžádání, pokud k této webové stránce nemáte přístup. V zájmu vaší 
bezpečnosti může být komunikace nahrávána nebo monitorována. Vydává společnost Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lucembursko. Uvedené předpovědi nejsou 
zaručeny; poskytují se pouze k datu vydání a nelze se na ně spoléhat. Naše předpovědi jsou založeny na našich 
vlastních předpokladech, které se mohou změnit. Neneseme odpovědnost za žádné chyby, skutečnosti nebo názory 
a nezavazujeme se, že vás budeme informovat o změnách našich předpokladů nebo předpovědí. Předpovědi 
a předpoklady mohou být ovlivněny externími ekonomickými či jinými faktory. 
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