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Komentář k vývoji

Klíčová data

V březnu se zlepšila makro data v Evropě, USA a Velké Británii, kde expandovala
výroba. Sektor služeb v USA si i nadále vedl dobře, ale nejvýraznější zlepšení nastalo ve
Velké Británii. Zde podniky zaznamenaly zlepšení důvěry spotřebitelů. Sektor služeb
v Evropské Unii zaostával. V březnu prošel fiskální balíček prezidenta Bidena v hodnotě
1,9 bilionu USD. To vedlo k vylepšení předpovědí makroekonomických dat v USA, kde
se očekává 7% růst HDP. Americký prezident oznámil svůj očkovací cíl ze 100 na 200
milionů nově očkovaných.
Kombinace vysokých stimulů a očekávání silného ekonomického růstu, byly hnacími
motory, které zapříčinily růst výnosů státních dluhopisů a rotaci kapitálu z růstových
do hodnotových akcií. Někteří investoři se obávají, že velikost amerického stimulu
v kombinaci s pozitivními prognózami by znamenalo zvýšení inflace, což by vedlo ke
zpřísnění měnové politiky Federálního rezervního systému do takové míry, která by
neměla pozitivní dopad na akciové trhy. I přes aktualizaci zmíněných prognóz pro
letošní rok a očekávání poklesu nezaměstnanosti, FED věří, že inflace se bude
dlouhodobě pohybovat nad jejich cílem a neočekává zvyšování úrokových sazeb do
roku 2024.
Vstup do druhého kvartálu vnímají investoři pozitivně, přestože nejistota spojená
s COVID zůstává. V mnoha zemích přetrvávají omezení, ale zavádění vakcín v řadě
rozvinutých ekonomik udržuje na trzích optimismus. Pozornost investorů se
v současné době upíná k očekávané výsledkové sezoně za první kvartál letošního roku.
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ALOKACE AKTIV

Ve fondu jsme opět využili poklesů na trhu a realizovali několik akciových pozic. V USA
jsme koupili akcie Beyond Meat Inc. (výroba veganských a vegetariánských potravin),
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (technologie – komunikace a komunikační sítě),
Barric Gold Corp. (těžba drahých kovů) a Coca-Cola Co. (nealkoholické nápoje).
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