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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. Našu nižšiu pozíciu v akciách odôvodňujú oba tieto trendy.  

Ak však chceme určiť, aké ďalšie pozície v tejto súvislosti vlastniť, musíme sa pozrieť na to, či sú pre ceny aktív 
najdôležitejšie sadzby, alebo riziká rastu. Dospeli sme k záveru, že sa budeme naďalej zameriavať predovšetkým na 
dôsledky rastúcich sadzieb, pretože tradičné modely inflácie sú citlivé na prekážky na strane ponuky spôsobené 
nespočetným množstvom bezprecedentných zdrojov. Medzi tieto zdroje patria meniace sa modely výdavkov po 
pandémii, lockdowny v Číne a vojna medzi Ruskom a Ukrajinou. Centrálne banky sa tak sústreďujú predovšetkým na 
normalizáciu politiky. 

V dôsledku toho svoju nižšiu pozíciu v akciách naďalej kombinujeme s vyššou pozíciou v komoditách a dlhou pozíciou 
v americkom dolári. Tieto pozície predstavujú najlepšiu obranu proti pretrvávajúcim inflačným tlakom a obmedzovaniu 
likvidity. Uvedomujeme si však, že tieto trendy sú dosť rozsiahle, a preto sme sa snažili diverzifikovať naše riziko dlhou 
pozíciou v štátnych cenných papieroch USA voči nemeckým dlhopisom. Táto pozícia chráni našu dlhú pozíciu 
v americkom dolári voči pozícii v eure pred rizikom agresívnejšieho správania Európskej centrálnej banky (ECB). Tento 
pár pridáva portfóliu určitú citlivosť na duráciu – hoci má neutrálnu duráciu, štátne cenné papiere USA majú sklon 
k vyšším rastovým šokom. Odhliadnuc od tohto regionálneho pohľadu máme naďalej dobrú pozíciu pre strmší sklon 
krivky v USA (dlhá pozícia v dvojročných a päťročných cenných papieroch vs. v desaťročných). Voči dlhopisom máme 
celkovo neutrálny postoj (sadzby a úvery), keďže v odpredajoch od začiatku roka dodnes sa zohľadnil značný objem 
obmedzovania na rok 2022. Z týchto počiatočných ocenení, pokiaľ výnosy ďalej rastú, to vnímame skôr ako výzvu pre 
akcie než pre dlhopisy. 

Keďže sme minulý mesiac neutralizovali nižšiu podváženú pozíciu v dlhopisoch, naša dlhá pozícia v zlate je menším 
prínosom pre naše portfóliá a vzhľadom na rastúce reálne výnosy znižujeme našu expozíciu. 

V rámci akcií naďalej uprednostňujeme bezpečné akcie hodnotového sektora, čo vyjadrujeme akciami s vysokým 
výnosom a uprednostňovaním Spojeného kráľovstva pred USA. Japonsko vyzerá lacno, najmä vzhľadom na 
konkurencieschopnosť vyplývajúcu z lacnejšieho jenu, a tak doň niektoré portfóliá pridávajú expozíciu na úkor USA. 

Celkovo sa reálne výnosy stále pohybujú okolo nuly. Domnievame sa, že je tu väčší priestor na ich úpravu smerom 
nahor, a preto zostávame v konzervatívnej pozícii. 
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 Akcie ⚫  
Pokiaľ ide o akcie, zachovávame si negatívny postoj, keďže trhy sa zmietajú na 
trecej ploche obáv zo zvyšovania sadzieb a z recesijných rizík.  

Štátne dlhopisy ⚫  Voči dlhopisom máme naďalej neutrálny postoj, keďže v nedávnych pohyboch 
sa zohľadnil značný objem obmedzovania na tento rok. 

Komodity ⚫  
Zachovávame si pozitívny postoj, pretože zvýšené geopolitické riziká 
vyplývajúce z ruskej invázie na Ukrajinu v kombinácii s nerovnováhou medzi 
ponukou a dopytom budú mať aj naďalej priaznivý vplyv.  

Úvery ⚫  Vzhľadom na stagflačné obavy zostáva náš výhľad opatrný, pričom preferujeme 
kvalitu na rozvinutých trhoch.  

 

 Kategória Vyhliadky Komentáre 
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USA ⚫  Zachovávame si negatívny postoj. Ocenenia v USA naznačujú, že ide o trh, ktorý 
je obzvlášť citlivý na sťahovanie likvidity a rozširovanie akciovej rizikovej prémie. 

Spojené kráľovstvo ⚫  
Bezpečné a komoditné sklony v indexe FTSE znamenajú, že trh Spojeného 
kráľovstva by mal v porovnaní s inými trhmi lepšie znášať geopolitické 
nepriaznivé vplyvy. 

Európa ⚫  
Zachovávame si negatívny postoj, aj keď uznávame, že negatívna dynamika 
ziskov možno dosiahla svoju nízku hodnotu, keďže sa zdá, že veľa zlých správ 
pochádza z ruskej invázie na Ukrajinu. 

Japonsko ⚫  
Bank of Japan sa zaväzuje udržať zisky na nízkej úrovni a víta importovanú 
infláciu. Zachovávame si neutrálny postoj a čakáme, či sa Japonsko dokáže 
dostať z deflácie.  

Globálne 
rozvíjajúce sa trhy1 

⚫  
Hoci región nie je odolný voči sprísňovaniu globálnych finančných podmienok, 
zachovávame si neutrálny postoj z dôvodu atraktívnych ocenení a priaznivej 
politiky. 

Ázia 
okrem 
Japonska 

Čína ⚫  
Lockdowny a prekážky na strane ponuky majú naďalej nepriaznivý vplyv, no 
čínski tvorcovia politiky sa zaviazali podporovať rast prostredníctvom 
uvoľňovania menovej politiky. 

Rozvíjajúce 
sa trhy 
v Ázii 
okrem Číny 

⚫  Nazdávame sa, že atraktívnejšími sa zdajú byť iné regióny v rámci rozvíjajúcich 
sa trhov. 
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USA ⚫  

Svoj postoj posúvame na neutrálnu úroveň, aby sme zohľadnili rýchle 
preceňovanie zvyšovania sadzieb zo strany trhu. Keďže hlavným záujmom 
Federálneho rezervného systému (Fed) je naďalej kontrola nad vysokou 
infláciou, očakávame, že bude pokračovať v politike agresívneho 
obmedzovania likvidity. 

Spojené kráľovstvo ⚫  
Naďalej máme neutrálny postoj, pretože sa domnievame, že v súčasnosti je 
zohľadnených príliš veľa zvýšení sadzieb a riziko recesie nie je bezprostredné. 

Nemecko ⚫  
ECB tento rok zmenila názor v súvislosti s viacerými vyhláseniami o 180 stupňov 
a teraz očakávame zvýšenie sadzieb už v júli. 

Japonsko ⚫  Trh naďalej ponúka záporné výnosy, ktoré v kontexte portfólia poskytujú nízku 
hodnotu.  

Cenné papiere USA 
viazané na infláciu 

⚫  
Zachovávame si negatívny pohľad, pretože sa zdá, že neistota vyplývajúca 
z rusko-ukrajinskej krízy už vyvrcholila a v súčasnosti je najvyššou prioritou 
Fedu 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 vyššími 
očakávaniami, pretože pre robustné fundamentálne faktory a rozširujúce 
sa rozpätia sú ocenenia atraktívne.  

Európa ⚫  
Pokiaľ ide o európske úvery investičného stupňa, zachovávame si pozitívne 
skóre z dôvodu atraktívnych ocenení v kombinácii so zmierňovaním volatility 
sadzieb a pretrvávajúcim rizikom volatility akcií. 

Rozvíjajúce sa trhy 
v USD 

⚫  
Uprednostňujeme úvery investičného stupňa na rozvinutých trhoch, keďže 
nedávna odolnosť na rozvíjajúcich sa trhoch zanechala rozpätia v porovnaní 
s nimi neatraktívne. 
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 USA ⚫  Zaujali sme postoj s nižšími očakávaniami, pretože rozpätia sa podstatne 

nerozšírili a ponúkajú nízku hodnotu vzhľadom na akcie a situáciu na trhu. 

Európa ⚫  
Voči vysokoúročeným úverom v EÚ zaujímame postoj s nižšími očakávaniami, 
keďže ECB neposkytuje žiadnu otvorenú podporu a uprednostňuje zvyšovanie 
sadzieb a ukončovanie nákupov aktív. 
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Energie ⚫  
Zachovávame si neutrálny postoj, pretože hoci deficit na strane ponuky 
a dopytu pretrváva, pokračujúce lockdowny v Číne pravdepodobne  
utlmia dopyt. 

Zlato ⚫  Pokiaľ ide o zlato, zachovávame si pozitívny pohľad, pretože v prostredí 
rastúcich sadzieb a geopolitického napätia je zvyčajne odolné. 

Priemyselné kovy ⚫  
Hoci lockdown v Číne má nepriaznivý vplyv na dopyt, politický postoj zostáva 
priaznivý a geopolitické riziko prináša prekvapenie v súvislosti s rastom 
v prípade kovov, ktorých veľkým producentom je Rusko. 

Poľnohospodárstvo ⚫  
India zvažuje obmedzenie vývozu pšenice po tom, ako silné vlny horúčav 
poškodili úrodu, čo zhoršuje napätie globálnych zásob a zvyšovanie cien 
vyplývajúce z vojny na Ukrajine. 
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$ (USD) ⚫  Z dôvodu statusu bezpečnej meny amerického dolára a narastajúcich rozdielov 
medzi menovou politikou Fedu a ECB sme zachovali pozitívne skóre. 

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

€ (EUR) ⚫  Inflačné riziká v eurozóne sa zvýšili v dôsledku zvyšovania cien energií 
a spomalenia dynamiky rastu. Udržiavame preto negatívne skóre. 

¥ (CNH) ⚫ 

Zachovávame si negatívny postoj, pretože očakávame, že spomalenie exportu, 
obnovenie lockdownov súvisiacich s ochorením Covid-19 a obmedzovanie 
úrokových sadzieb povedú k znehodnoteniu, pokiaľ ide o jüan (offshore). 

¥ (JPY) ⚫  
Zachovali sme si neutrálne skóre založené na statuse bezpečnej meny a jej 
uprednostňujeme však americký dolár.  

₣ (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, máj 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. 


