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PŘEDČASNÉ VÁNOČNÍ DÁRKY PODPORUJÍ PROSINCOVOU RALLY

Vakcína společně s oznámením vítězství Joe
Bidena v amerických prezidentských volbách
uvedly trhy do velmi pozitivní nálady.
Avšak opatrnost je stále na místě, a to nejen
z důvodu případného zklamání z účinnosti vakcín,
ale i případné neadekvátní rychlosti ekonomického
zotavení.

KLÍČOVÁ INVESTIČNÍ TÉMATA

GLOBÁLNÍ NORMALIZACE EKONOMIK
ZÁVISÍ NA UVEDENÍ VAKCÍN NA TRH

OČEKÁVANÉ CYKLICKÉ ZOTAVENÍ

Farmaceutickým společnostem se
podařilo posunout při vývoji vakcín proti
koronaviru mílovými kroky. Přesto bude
nějakou dobu trvat, než se očkování
rozšíří globálně, díky čemuž by došlo ke
kompletní obnově ekonomické aktivity.
Investoři by se měli mít rozhodně stále na
pozoru.

Ekonomické oživení by podpořilo riziková
aktiva jako akcie, a to zejména
cyklického1 i hodnotového2 typu. Na
rozvíjejících se trzích pokračuje oživení
čínské ekonomiky. Oslabený dolar může
pomoci dluhopisům a měnám na
rozvíjejících se trzích. Kvalitní výběr však
zůstává klíčový.

STÁTNÍ PODPORA JE STÁLE POTŘEBA

ZESÍLENÍ TRENDU ESG

Předpokládáme, že vlády a centrální
banky nepřeruší působení ekonomických
stimulů, které stále pomáhají
korporátním dluhopisům. Platební
neschopnost hůře hodnocených
společností může pokračovat.
Investoři by proto měli rozhodně
preferovat kvalitní společnosti.

Lze očekávat, že díky vítězství Joe
Bidena v amerických volbách posílí
význam tematických ESG investic. Jeho
zvolení také vzbuzuje očekávání
multilaterálního přístupu k zahraniční
politice. Rezervovaný přístup vůči Číně
bude však pravděpodobně zachován.

CESTA K ZOTAVENÍ EKONOMIK NEBUDE PŘÍMÁ
Je pravděpodobné, že budeme svědky
nelineárního ekonomického zotavení, které se
bude odvíjet od dalšího šíření viru. Investoři by
proto neměli propadnou přílišnému optimismu.
Obezřetně mohou volit akcie z Evropy,
Japonska nebo rozvíjejících trhů, které budou
těžit z postupného zotavování. Hledat výnos u
korporátních dluhopisů lze na rozvíjejících se
trzích, přesto by však investoři měli
diverzifikovat a zajišťovat, pař. v podobě zlata
nebo v dostatečně likvidní3 formě.

Další informace naleznete na:

www.amundi.cz

1. Cyklické akcie: Investice jejichž valuace kolísá v závislosti na hospodářských cyklech.
2. Hodnotové akcie: Akcie jsou považovány za podhodnocené vzhledem k výkonnosti podkladové společnosti .
3. Likvidita: Schopnost rychlejší reakce ve smyslu prodeje nebo nákupu s cílem minimalizovat ztrátu.
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