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Wstęp Po dobrych wynikach w pierwszym kwartale rynki akcji zwolniły tempo w drugim 
kwartale, a akcja przeniosła się na rynki obligacji. Sięgająca prawie zera rentowność 
10-letnich niemieckich obligacji skarbowych znacznie wzrosła, gdy dowody na wyższy 
wzrost gospodarczy oraz koniec deflacji skłoniły wielu do powątpiewania w utrzymanie 
przez Europejski Bank Centralny programu luzowania ilościowego. Prezes Mario 
Draghi zapewnił jednak inwestorów, że program zostanie utrzymany i w efekcie 
wahania ustały. Jednym z czynników, który utrzymuje program w mocy, jest krytyczna 
sytuacja Grecji, w przypadku której działania EBC będą kluczowe dla powstrzymywania 
rozprzestrzenienia się kryzysu na inne rynki finansowe regionu w sytuacji wyjścia Grecji 
ze strefy euro (Grexit).  
Wybiegając w przyszłość, dostrzegamy poprawę światowego wzrostu gospodarczego 
za sprawą odbicia się USA po słabszym pierwszym kwartale oraz powrotu do wzrostu 
w Europie i Japonii. Wyjście Grecji ze strefy euro, choć oczywiście szokujące, 
odcisnęłoby swoje piętno na tym trendzie, ale naszym zdaniem nie zmieniłoby kursu 
światowej gospodarki. Grecja odpowiadająca za 2% PKB całej strefy euro nie jest 
wystarczająco dużą gospodarką. Dodatkowo istnieją także systemy ochronne 
zapobiegające rozprzestrzenianiu się negatywnych skutków finansowych na całą 
Europę i dalej.  
Kolejną istotną cechą światowej gospodarki jest brak poprawy koniunktury na rynkach 
wschodzących. Chińska gospodarka w dalszym ciągu doświadcza trudności, 
zmuszając tym samym rząd do jej stymulowania. Wysiłki ukierunkowane na pobudzenie 
rynku akcji i rekapitalizację dużej części chińskich przedsiębiorstw spełzły na niczym 
wobec kolejnego spadku na rynku w ostatnich tygodniach. 
Utrzymujemy naszą pozytywną rekomendację dla akcji, szczególnie europejskich, gdzie 
dostrzegamy lepsze perspektywy zysku w porównaniu do rynku amerykańskiego, na 
którym obserwujemy pierwsze symptomy presji na marże w wyniku podwyżki 
wynagrodzeń. Mniejsze ryzyko polityczne po wyborach parlamentarnych w Wielkiej 
Brytanii powinno pomóc tamtejszemu rynkowi. Jest jeszcze za wcześnie na powrót na 
rynki wschodzące, szczególnie z uwagi na fakt, że Rezerwa Federalna zapewne 
podniesie stopy procentowe w kolejnych miesiącach tego roku, a dolar pozostanie silny.  
Keith Wade, Główny ekonomista i strateg, Schroders 
9 lipca 2015 
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Alokacja aktywów — opinie: Grupa multi-asset 
Globalny przegląd 
Perspektywy 
ekonomiczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polityka 
banków 
centralnych 

Pięć lat po pierwszym odbiciu światowej gospodarki od dna w 2010 r. nie ulega wątpliwości, 
że kształt krzywej światowego wzrostu najlepiej opisuje symbol pierwiastka. Po 
początkowym załamaniu i odbiciu, globalny wzrost uległ wypłaszczeniu na stabilnym, choć 
niższym od przeciętnego poziomie 2,5%. Pomimo korzystnych niższych cen ropy, wygląda 
na to, że będzie to również tempo wzrostu, jakie zostanie osiągnięte w 2015 r. Nasza 
najnowsza prognoza przewiduje kolejny, czwarty z kolei rok światowego wzrostu na 
poziomie 2,5%, co stanowi około połowę wartości osiąganych przed kryzysem. 

Jesteśmy świadkami poprawy koniunktury w gospodarkach rozwiniętych. W USA umocniła 
się sprzedaż detaliczna i samochodów po słabszym pierwszym kwartale, a wzrost 
zatrudnienia pozostaje solidny. Europa nadal rozwija się i do tej pory niewiele wskazuje na 
to, że kryzys w Grecji znacząco zaszkodził nastrojom przedsiębiorców czy konsumentów. 
Nie przewidujemy zatem znacznego makroekonomicznego wpływu wynikającego 
z możliwego wyjścia Grecji ze strefy euro. 

W Wielkiej Brytanii przewidywalność sytuacji po zwycięstwie partii konserwatywnej 
w majowych wyborach parlamentarnych przyczyni się do poprawy aktywności gospodarczej, 
ponieważ zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy mogą podejmować decyzje 
inwestycyjne z większym spokojem w kwestiach podatków i przepisów prawnych. 
Wybiegając w przyszłość, wyniki wyborów dają rządowi konserwatystów mandat do dalszej 
realizacji planu oszczędności, nawet jeśli plan ten został w ostatnich latach nieco 
złagodzony.  

Odnotowujemy ponowny wzrost pożyczek bankowych i akcji kredytowej po spadku w latach 
2013 i 2014. W tym samym czasie najnowsze dane z Japonii pokazują lepsze niż 
oczekiwano wyniki w pierwszym kwartale. Tamtejszy wzrost PKB został zrewidowany do 
poziomu 3,9% za sprawą większych inwestycji. Główne wskaźniki sugerują, że wzrost 
utrzyma swoje wysokie tempo w drugim kwartale. Czekamy jeszcze na poprawę poziomu 
wydatków konsumentów, w efekcie wzrostu realnego dochodu w nadchodzących 
miesiącach. Rynki wschodzące pozostają z tyłu. W drugim kwartale Chiny nadal zwalniają, 
a rynki wschodzące jako grupa opieszale reagują na poprawę obserwowaną w indeksach 
PMI (Purchasing Managers’ Indices) w krajach rozwiniętych. 

Trendy te dobrze wróżą na drugie półrocze i kolejny rok. Nasza prognoza przewiduje 
możliwy wzrost światowej gospodarki w 2016 r. sięgający 2,9%. Wynika to z utrzymującej się 
lepszej koniunktury w Europie i Japonii oraz ze stabilnego wzrostu w USA, który z kolei 
przekłada się na większy eksport z rynków wschodzących. Dalsze korzyści płynące z niskich 
kosztów energii, łagodnej polityki monetarnej oraz mniej restrykcyjnej polityki fiskalnej 
wspierają popyt w krajach zachodu i stanowią podstawę naszych prognoz. 

Czy takie przyspieszenie wzrostu może zostać utrzymane i doprowadzić nas z powrotem do 
tempa rozwoju podobnego do obserwowanego przed kryzysem? Mamy co do tego 
wątpliwości. Gospodarka amerykańska była motorem światowej koniunktury we 
wcześniejszych okresach, kiedy zarówno ceny aktywów, jak i akcja kredytowa szły mocno 
w górę. Dziś ceny aktywów znów rosną, ale akcja kredytowa pozostaje relatywnie niska, przy 
praktycznym zniknięciu produktów takich jak pożyczki pod zastaw rzeczywistej wartości 
nieruchomości. To prawdopodobnie dobra wiadomość, ale oznacza to również, że trudniej 
jest dzisiaj przełożyć zyski z majątku na konsumpcję. W tym samym czasie, naszym 
zadaniem trend wzrostowy jest słabszy od tego z przed 10 lat, kiedy demografia rynku pracy 
była bardziej korzystna. Jednocześnie ożywienie wykazuje również oznaki przemęczenia po 
6 latach poprawy sytuacji. Potwierdzeniem tego jest zacieśnianie się rynku pracy przy coraz 
szybciej rosnących zarobkach i presji inflacyjnej.  

 

Wspomniane wcześniej obawy dotyczące strony podażowej wzmacniają nasze założenie, że 
Rezerwa Federalna (Fed) podniesie stopy we wrześniu oraz w nadchodzącym roku. Chociaż 
lepszy popyt jest istotnym czynnikiem przemawiającym za podjęciem takiej decyzji, to 
właśnie podaż przejawiająca się w spadku bezrobocia i spowolnieniu wydajności utwierdza 
nas w przekonaniu o możliwości zaostrzenia polityki monetarnej przez Fed. W rezultacie, 
postrzegamy gospodarkę USA jako bliższą końca cyklu, niż jego początku.  
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W tym samym czasie Bank Anglii utrzymuje łagodną politykę pieniężną pomimo 
narastających sygnałów świadczących o niedoborze pracowników na rynku oraz rosnących 
wynagrodzeniach. Przewidujemy, że Bank Anglii poczeka z podwyżkami do lutego 2016 r., 
głównie z powodu niższej niż przewidywano inflacji w ostatnich miesiącach, która ma 
utrzymać się poniżej 1% aż do początku 2016 r.  

Przewidujemy dalsze łagodzenie polityki monetarnej w wykonaniu Ludowego Banku Chin 
oraz utrzymanie łagodnego kursu przez Europejski Bank Centralny oraz Bank Japonii. 

Konsekwen-
cje dla 
rynków 

Po greckim referendum z 5 lipca, które zakończyło się zdecydowanym „nie” dla 
europejskiego planu pomocowego, rynki finansowe pozostaną zapewne rozchwiane 
w najbliższym czasie. Jednak im wyraźniejszym staje się fakt, że narażenie na sytuację 
w Grecji jest bardzo ograniczone, a ryzyko dalszego rozprzestrzenienia się kryzysu jest pod 
kontrolą, tym bardziej prawdopodobne jest uspokojenie sytuacji na europejskich rynkach 
akcji oraz ograniczenie spreadów obligacji krajów peryferyjnych. W naszej ocenie EBC 
dysponuje wszystkimi niezbędnymi narzędziami do zażegnania rozprzestrzenienia się 
kryzysu, a także ma wolę ich użycia. 

Odkładając kwestię Grecji na bok i przyglądając się szerzej rynkom akcji, nasze prognozy 
w tym kwartale uległy niewielkiej zmianie, za wyjątkiem podniesienia prognozy dla Wielkiej 
Brytanii, gdzie wyniki wyborów parlamentarnych usunęły dużą dozę niepewności. W krótkim 
terminie wydaje się oczywiste, że wyniki wyborów zapewnią firmom stabilną podstawę 
polityczną i legislacyjną, umożliwiającą inwestowanie na przyszłość. Preferujemy inwestycje 
w firmy o średniej kapitalizacji przez ekspozycję na indeks FTSE 250. Jesteśmy szczególnie 
pozytywnie nastawieni do brytyjskiego rynku wewnętrznego oraz rynku nieruchomości. 

Obok Wielkiej Brytanii, tylko Europa jest regionem, do którego akcji jesteśmy nastawieni 
optymistycznie, nawet pomimo ostatnich wahań wynikających z sytuacji w Grecji. Wiodące 
wskaźniki ekonomiczne w dalszym ciągu ulegają poprawie, a naszym zdaniem program 
luzowania ilościowego EBC będzie nadal wspierał ożywienie gospodarcze regionu.  

Bez zmian utrzymujemy naszą neutralną ocenę akcji amerykańskich, gdzie potencjalne 
podwyżki stóp procentowych oraz wpływ silnego kursu dolara mogą nie sprzyjać wzrostom 
na rynku akcji. Rzeczywiście przewidujemy dalsze wzmocnienie kursu dolara w najbliższych 
kwartałach, w efekcie prawdopodobnego przyspieszenia wzrostu w USA po ostatnim 
słabszym okresie. 

Neutralną prognozę utrzymujemy również dla akcji japońskich, gdzie rynki akcji odnotowały 
ostatnio wzrosty za sprawą lepszych niż przewidywano danych na temat wzrostu 
gospodarczego. Komentarze ze strony prezesa Banku Japonii Kurody zasiały jednak pewne 
wątpliwości odnośnie do kontynuowania stymulacji monetarnej w najbliższej przyszłości. Bez 
zmian pozostawiliśmy również nasze neutralne prognozy dla regionu Pacyfiku bez Japonii 
oraz rynków wschodzących. W przypadku tych ostatnich, wiele spośród tych rynków stoi 
w obliczu niskiego wzrostu i niskiej inflacji, a wizja podwyżek stóp przez Fed dodatkowo 
negatywnie odbija się na nastrojach inwestorów.  

Na rynku obligacji neutralnie oceniamy papiery skarbowe, a negatywnie instrumenty dłużne o 
ratingu inwestycyjnym. Spośród poszczególnych obligacji skarbowych szczególnie 
negatywnie oceniamy amerykańskie obligacje skarbowe. W Europie preferujemy obligacje 
brytyjskie i norweskie bardziej niż niemieckie bundy z powodu ich mniejszej zmienności. 
W przypadku obligacji korporacyjnych przedkładamy Europę, którą oceniamy neutralnie, 
ponad rynek amerykański, do którego jesteśmy nastawieni sceptycznie. 

Na rynku surowców, zdecydowana poprawa cen ropy skłoniła nas do obniżenia naszej 
neutralnej prognozy dla rynku energii. 
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Perspektywy dla rynku akcji w ujęciu regionalnym  
Główne punkty 
 

+ Akcje  

0 USA Utrzymujemy naszą neutralną prognozę dla akcji amerykańskich. Obserwujemy poprawę 
koniunktury. Sprzedaż detaliczna oraz na rynku samochodów umocniła się po słabszym 
pierwszym kwartale, a wzrost zatrudnienia pozostaje niezachwiany. Spółki cały czas 
dokonują rewizji prognoz swoich zysków, wskazując na zagrożenie związane z możliwymi 
podwyżkami stóp procentowych oraz rozczarowanie silnym dolarem. 

+ 
(0) 

Wielka 
Brytania 

Podnosimy naszą ocenę akcji brytyjskich w bieżącym kwartale do pozytywnej. Preferujemy 
inwestycje w firmy o średniej kapitalizacji poprzez indeks FTSE 250, jako że zapewniają 
one lepsze odzwierciedlenie naszej pozytywnej oceny brytyjskiej gospodarki po majowych 
wyborach, w których partia konserwatywna odniosła zwycięstwo zaskakującą większością 
głosów. Jesteśmy szczególnie optymistyczni w kwestii rynku wewnętrznego oraz rynku 
nieruchomości, które to segmenty są dobrze reprezentowane w indeksie spółek o średniej 
kapitalizacji. Uważamy, że indeks FTSE skorzysta na zmianie charakteru zakładów na 
reflacyjne, biorąc pod uwagę jego koncentrację na spółkach związanych z rynkiem 
surowców. 

+ Europa 
(z wyłączeniem 
Wielkiej 
Brytanii) 

Nadal zachowujemy pozytywną prognozę dla akcji europejskich, dostrzegając nieznaczną 
poprawę głównych wskaźników ekonomicznych w ostatnich miesiącach. Jesteśmy zdania, 
że zobowiązanie EBC do realizacji programu skupu aktywów zostanie utrzymane i bank 
będzie nadal wspierać fundamentalne ożywienie w regionie, łagodząc ryzyko 
rozprzestrzenienia się potencjalnego kryzysu wynikającego z Grexitu. 

0 Japonia W ostatnim czasie wzrost gospodarczy zaskakiwał pozytywnie, co wyraźnie sprzyjało 
rynkom akcji. Wśród spółek nadal utrzymuje się trend do skupu własnych akcji 
i usprawnień w obszarze ładu korporacyjnego. Jednak naszym zdaniem ostatnie 
komentarze prezesa Banku Japonii odnośnie jena znacznie ostudziły oczekiwania na 
dalszą stymulację monetarną w krótkim okresie. 

0 Kraje Pacyfiku 
z wyłączeniem 
Japonii 
(Australia,  
Nowa 
Zelandia, 
Hongkong  
i Singapur) 

W tym miesiącu nasza prognoza dla tego regionu pozostaje bez zmian na poziomie 
neutralnym. Cały region zdominowała Australia, dla której utrzymujemy negatywną 
prognozę z uwagi na niekorzystną sytuację gospodarczą. Wzrost w Australii pozostać ma 
poniżej trendu, z uwagi na zapowiedzi niskich wydatków kapitałowych oraz słabnący popyt 
w Chinach. Ponadto, tamtejsza gospodarka w dalszym ciągu cierpi z powodu 
przewartościowania waluty w czasie zmian strukturalnych, czyniąc eksport na rynki 
zagraniczne relatywnie mniej konkurencyjnym.  

0 Rynki 
wschodzące 

Naszą prognozę dla akcji rynków wschodzących utrzymujemy na poziomie neutralnym, 
biorąc pod uwagę akomodacyjną politykę pieniężną prowadzoną przez wiele azjatyckich 
banków centralnych. Dostrzegamy jednak niski wzrost gospodarczy i niską inflację na 
wielu rynkach wschodzących w sytuacji, gdy ryzyko przedwczesnego podniesienia stóp 
procentowych przez Rezerwę Federalną (Fed) nadal negatywnie odbija się na nastrojach 
inwestorów. 

Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną.  
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Opinie na temat instrumentów o stałym dochodzie  
Główne punkty 

0 Obligacje  

0 Skarbowe Utrzymujemy naszą ogólną ocenę obligacji skarbowych na poziomie neutralnym, pomimo 
nadal negatywnej prognozy dla 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych i bardziej 
pozytywnej dla rynków europejskich, wśród których preferujemy obligacje norweskie 
i brytyjskie ponad niemieckie obligacje skarbowe z racji ich mniejszej zmienności. 
Chociaż mamy ogólnie negatywną ocenę amerykańskich obligacji, szczególnie  
10-letnich, jest ona równoważona bardziej pozytywną prognozą dla obligacji  
2 i 30-letnich. Przewidywane przez nas umocnienie się dolara powinno ostudzić 
oczekiwania dotyczące inflacji i w ten sposób ograniczać rentowności obligacji 30-letnich. 
Nasza pozytywna prognoza dla brytyjskich obligacji skarbowych pozostaje bez zmian od 
ostatniej aktualizacji w ubiegłym kwartale, oddając naszą preferencję długiego końca 
krzywej rentowności. Obserwujemy dalszy napływ kapitału do Wielkiej Brytanii z Europy, 
za sprawą mechanizmu carry trade, niższej zmienności oraz uspokojenia nastrojów 
wśród inwestorów po ogłoszeniu wyników wyborów.  
Utrzymujemy neutralną ocenę niemieckich obligacji i oczekujemy wypłaszczenia się 
krzywej rentowności. Odpowiada to naszej negatywnej prognozie obligacji 2-letnich oraz 
pozytywnej dla obligacji 30-letnich, które naszym zdaniem skorzystają latem 
z negatywnej dynamiki podaży. 

- Obligacje 
korporacyjne na 
poziomie 
inwestycyjnym 

Pomimo ostatniej słabości obligacji skarbowych, spready kredytowe na rynku 
amerykańskim poszerzyły się w mniejszym stopniu niż było to oczekiwane. Wpłynęło to 
na pogorszenie się i tak wysokich już wycen. Przy uwzględnieniu silnej podaży netto, 
pogarszającej się jakości emisji, presji na marże oraz efektu spillover wynikającego ze 
zmienności stóp procentowych, pozostajemy nastawieni negatywnie do amerykańskich 
obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym. 
Obniżyliśmy naszą prognozę europejskich instrumentów dłużnych o ratingu 
inwestycyjnym w porównaniu do ostatniego kwartału. Zmienność na europejskich 
rynkach obligacji znacząco wzrosła, pomimo programu luzowania ilościowego (QE) 
Europejskiego Banku Centralnego. Zwiększyło to presję na produkty bazujące na 
spreadach i uwypukliło wrażliwość europejskich obligacji korporacyjnych o ratingu 
inwestycyjnym przy obecnych wycenach, pomimo wsparcia poprzez QE. W rezultacie, 
obniżyliśmy naszą ocenę do neutralnej, uznając, że ryzyka są obecnie bardziej 
zrównoważone, z uwagi na oczekiwania wyższej inflacji podczas przedłużającego się 
cyklu kredytowego i nadal wiszącego nad Europą widma niewypłacalności Grecji.  

- Obligacje 
High Yield 

Wchodząc w tradycyjnie trudny okres lata widzimy, że pogarszanie się jakości emisji oraz 
silna podaż, przyczyniły się do wahań spreadów obligacji high yield. Odbicie na rynku 
ropy przyniosło pewien wzrost cen obligacji i dodatkową stabilność sektora 
energetycznego, jednak zmienność stóp procentowych nie sprzyja całkowitym zyskom 
inwestorów. Z tego względu utrzymujemy naszą negatywną ocenę.  
Podczas gdy rosnąca dynamika wzrostu w Europie to dobra wiadomość dla emitentów 
obligacji high yield, nadal podtrzymujemy nasze ostrożne stanowisko odnośnie 
europejskich obligacji high yield, z uwagi na ich znaczną korelację ze słabszym rynkiem 
amerykańskim, potencjalnym ryzykiem ze strony Grecji i szerszym ryzykiem płynności 
narastającym na rynkach obligacji.  

0 
(-) 

Instrumenty 
dłużne rynków 
wschodzących 
denominowane 
w dolarach 

W tym kwartale podnieśliśmy prognozę dla tych instrumentów do neutralnej. Naszym 
zdaniem wyceny są atrakcyjne, a spread w stosunku do wielu obligacji rynków 
rozwiniętych jest wystarczający, aby zrekompensować potencjalne wahania 
spowodowane podwyżkami stóp przez Fed.  

0 Obligacje 
powiązane 
z inflacją 

Pozostajemy neutralni wobec spodziewanego poziomu inflacji w USA, z uwagi na silnego 
dolara, który w długim terminie powinien ograniczać dynamikę wzrostu cen w przyszłości. 

Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną. 
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Perspektywy dla alternatywnych klas aktywów  
Główne punkty 

 Alternatywne 
klasy aktywów  

0 Surowce Utrzymujemy naszą ogólną ocenę rynku surowców na poziomie neutralnym, chociaż 
obniżyliśmy prognozy dla surowców cyklicznych. 

Po znacznym umocnieniu się cen energii, ryzyka są obecnie lepiej zrównoważone, przy 
czym szansa na wzrosty jest ograniczana przez możliwy powrót na rynek gazu 
łupkowego.  

Nadal negatywnie oceniamy złoto oczekując dalszej poprawy koniunktury w USA, co 
prowadzi do wyższych realnych stóp i tym samym obniża relatywną atrakcyjność metali 
szlachetnych. 

Chiny pewnym krokiem przeszły w cykl luzowania, przyspieszając wydatki na 
infrastrukturę oraz łagodzenie polityki monetarnej. Niemniej jednak, jest niewiele dowodów 
na realny wpływ tych działań na popyt. W naszej ocenie pozostajemy neutralni do czasu 
zaobserwowania takiej zmiany. 

+ 

 

Nieruchomości 
w Wielkiej 
Brytanii 

 

Przewidujemy, że brytyjski rynek nieruchomości komercyjnych odnotuje kolejny dobry rok 
w 2015, przy wzroście kapitałowym sięgającym blisko 10% i całkowitym stopom zwrotu na 
poziomie 15%. Głównym motorem będzie spadek rentowności, chociaż wzrost zysków 
z wynajmu rzędu 3% również powinien przyczynić się pozytywnie.  

Wybiegając w przyszłość o kilka lat oczekujemy, że zyski kapitałowe znacznie wyhamują, 
ponieważ spadek rentowności ulegnie zatrzymaniu i na pewnym etapie nie wykluczamy 
nawet spadku wartości kapitału. Chociaż w krótkim terminie nie ma żadnej korelacji 
pomiędzy rentownościami z wynajmu nieruchomości, a długoterminową rentownością 
obligacji skarbowych, ta ostatnia stanowi oczywiście ważny punkt odniesienia i naszym 
zdaniem te aktywa i części rynku, które wykazują małe szanse na wzrost dochodu, będą 
najbardziej narażone na ryzyko w momencie wzrostu rentowności obligacji.  

+ Nieruchomości 
w Europie 

Oczekujemy, że całkowite stopy zwrotu z przeciętnej nieruchomości europejskiej o ratingu 
inwestycyjnym wyniosą przeciętnie 7-9% w skali roku, od końca 2014 roku do końca 
2018 r. Pierwszoplanową rolę będą odgrywać zmiany cen, wynikające z zawężania się 
rentowności w latach 2015 - 2016, a od 2016 roku kluczowym czynnikiem stanie 
się wzrost czynszów. Główne ryzyko poniesienia straty wynika z możliwego wyjścia Grecji 
ze strefy euro, które mogłoby przerodzić się w szerszy kryzys obligacji skarbowych. 

Uwaga: Opinie dotyczące nieruchomości są oparte na komentarzach zespołu Schroders Property Research. 

Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną. 
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Rynkowe stopy zwrotu 
  Całkowity zwrot Waluta Czerwiec II kw. 

Od 
początku 

roku 

Akcje 

S&P 500 — Stany Zjednoczone USD -1,9 0,3 1,2 

FTSE 100 — Wielka Brytania GBP -6,4 -2,8 1,4 

EURO STOXX 50 EUR -3,9 -5,3 11,7 

DAX — Niemcy EUR -4,1 -8,5 11,6 

IBEX — Hiszpania EUR -3,8 -5,4 6,9 

FTSE MIB — Włochy EUR -4,0 -0,9 20,8 

TOPIX — Japonia JPY -2,4 5,8 17,0 

S&P/ASX 200 — Australia AUD -5,3 -6,5 3,1 

HANG SENG — Hongkong HKD -3,0 7,2 13,7 

Akcje — rynki 
wschodzące 

MSCI EM Lokalna -2,2 0,8 5,8 

MSCI Chiny CNY -5,5 6,2 14,8 

MSCI Rosja RUB 2,0 4,1 20,5 

MSCI Indie INR 0,0 -1,9 2,5 

MSCI Brazylia BRL 1,0 4,0 6,8 

Obligacje 
skarbowe (10-
letnie) 

Amerykańskie obligacje skarbowe USD -1,9 -3,0 -0,5 

Brytyjskie obligacje skarbowe GBP -1,6 -3,6 -1,7 

Niemieckie obligacje skarbowe EUR -2,6 -5,3 -1,7 

Japońskie obligacje skarbowe JPY -0,4 -0,3 -0,6 

Australijskie obligacje skarbowe AUD -2,0 -5,0 -0,5 

Kanadyjskie obligacje skarbowe CAD -0,4 -2,4 2,3 

Surowce 

GSCI Surowce USD -0,1 8,7 -0,2 

GSCI Metale szlachetne USD -2,1 -1,7 -1,2 

GSCI Metale przemysłowe USD -5,0 -5,5 -10.3 

GSCI Towary rolne USD 15.5 9.6 -1,0 

GSCI Energia USD -2,3 13,0 3,0 

Ropa naftowa (Brent) USD -4,8 12,2 9,6 

Złoto USD -1,7 -1,5 -1,4 

Instrumenty 
kredytowe 

Bank of America/Merrill Lynch US high yield master USD -1,5 0,0 2,5 

Bank of America/Merrill Lynch US corporate master USD -1,6 -2,7 -0,5 

Instrumenty 
dłużne rynków 
wschodzących 

JP Morgan Global EMBI USD -1,7 -0,3 1,8 

JP Morgan EMBI+ USD -1,9 -0,9 1,0 

JP Morgan ELMI+ Lokalna 0,4 1,2 2,5 

Waluty 

EUR/USD   1,5 3,9 -8,0 

EUR/JPY   -0,1 5,8 -6,1 

JPY/USD   1,6 -1,9 -2,1 

GBP/USD   2,9 6,0 1,0 

AUD/USD   1,0 1,7 -4,6 

CAD/USD   -0,2 1,7 -6,7 

Źródło: Thomson Datastream, Bloomberg, 30 czerwca 2015 r.  

Uwaga: Tło w kolorach od niebieskiego do czerwonego przedstawia wyniki od najwyższych do najniższych w każdym okresie.  
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