
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i inwestorów profesjonalnych 

 
 

Globalne perspektywy dla rynku 

 Opinie na temat gospodarki i alokacji aktywów w lI kw. 2016 r. 
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Wstęp 

 

 

Rynki finansowe w pierwszym kwartale doświadczyły zawirowań, z głębokimi spadkami 
w styczniu, a następnie silnymi wzrostami, które z końcem marca doprowadziły 
inwestorów w okolice początkowego poziomu. Trendy te podążały w rytm cen ropy i 
chińskiego juana (CNY), jako że inwestorzy rozważali prawdopodobieństwo globalnej 
recesji. Nasze prognozy, wraz z naszymi kluczowymi wskaźnikami (zobacz w części 
analitycznej) sugerują, że obawy te były przesadzone, a światowa gospodarka uniknie 
takiego scenariusza. Wymagało to jednak także działań głównych banków centralnych, 
aby inwestorzy odzyskali apetyt na ryzyko. W szczególności, amerykański Fed 
zasugerował, że stopy w USA pozostaną niskie przez dłuższy okres, zatrzymując w ten 
sposób silne umocnienie dolara.  

Chociaż rynki zakończyły kwartał na wyższych poziomach, prognozy pozostają trudne. 
Perspektywy wzrostu globalnego PKB są nadal stonowane i w efekcie dynamika 
zysków przedsiębiorstw pozostanie najpewniej słaba. Należy również zaznaczyć, że 
jeśli doświadczymy istotnej poprawy aktywności gospodarczej, szanse na podwyżkę 
stóp przez Fed znacząco wzrosną. W tym kontekście, rynki stoją w obliczu problemu 
późnej fazy cyklu, w której banki centralne są skłonne zaostrzać politykę w ślad za 
szybszym rozwojem. Podczas gdy w Europie i Japonii wydaje się to jeszcze odległe, 
USA i częściowo Wielka Brytania, są w późniejszej fazie cyklu i ich banki centralne 
mogą zdecydować się na takie działania w nadchodzących 12 miesiącach.  

W efekcie nasze nastawienie do alokacji aktywów jest nieznacznie bardziej defensywne 
w tym kwartale. Opinia o akcjach jest neutralna, przy czym preferujemy walory z USA 
od europejskich (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii), które charakteryzuje większa beta. 
Bardziej skłaniamy się do rynku długu, gdzie obligacje high yield są w naszej opinii 
wyceniane bardzo atrakcyjnie. Jednocześnie inwestorzy będą nadal poszukiwać 
wartości, dlatego dodaliśmy 30-letnie stopy zwrotu, aby pomóc określić obszary, które 
oferują największy potencjał w długim okresie. 

Keith Wade, Chief Economist and Strategist, Schroders 

8 kwietnia 2016 r.  
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Alokacja aktywów - opinie: Zespół multi-asset 

Przegląd globalny 

Perspektywy 
ekonomiczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze prognozy globalnego wzrostu zostały zredukowane do 2,4% w roku 2016, z 
uwagi na obniżki dla USA, Japonii i rynków wschodzących. W przypadku USA i 
Japonii przyczyną były niższe od oczekiwanych dane o dynamice rozwoju pod koniec 
2015 roku. W kontekście rynków wschodzących, zmiana w dużej mierze 
odzwierciedla obniżkę oczekiwań dla Brazylii i Rosji, przy jednoczesnym 
podtrzymaniu prognozy dla Chin, na poziomie 6,3% w 2016 roku. 

Prognoza inflacji na rok 2016 dla gospodarek rozwiniętych również została obniżona, 
odzwierciedlając coraz niższe ceny ropy. Jeśli jednak chodzi o kraje wschodzące, to 
w ich przypadku podnieśliśmy prognozy inflacji, w wyniku deprecjacji lokalnych walut i 
podwyżek cen administrowanych. Nasze prognozy na rok 2017 w porównaniu do tych 
z poprzedniego kwartału prawie się nie zmieniły i uwzględniają skromne tempo 
wzrostu, jako efekt stabilniejszej aktywności gospodarczej w krajach rozwijających 
się. 

W porównaniu do poprzedniego kwartału dokonaliśmy nieznacznych zmian naszych 
scenariuszy. Po stronie ryzyk deflacyjnych identyfikujemy scenariusze: twardego 
lądowania Chin, recesji w USA, wzrostu liczby bankructw na rynkach wschodzących 
oraz powrotu wojen walutowych. Ten ostatni ma jednak najmniej deflacyjny charakter 
i tak naprawdę postrzegany jest jako czynnik reflacyjny dla gospodarek rozwijających 
się, które czerpią korzyści z osłabienia walut. Wśród scenariuszy reflacyjnych znalazły 
się: wzrost wynagrodzeń w USA i globalna reflacja. Ostatni z nich określa 
skoordynowane fiskalne działania stymulujące rozwój w największych gospodarkach. 
W przypadku zagrożeń stagflacyjnych jest scenariusz obniżek wydobycia ropy przez 
OPEC, na podstawie porozumienia Arabii Saudyjskiej i Rosji, co wywołałoby wzrost 
cen ropy do 70 dolarów do końca 2016 roku. To około 30 dolarów więcej niż w 
scenariuszu bazowym. W ogólnym ujęciu, ryzyka wciąż przechylają się w stronę 
efektów deflacyjnych, tj. słabszego wzrostu na świecie i inflacji. 

Polityka 
banków 
centralnych 

W porównaniu do poprzedniego kwartału, prognozujemy bardziej łagodny wymiar 
polityki pieniężnej. Kolejnej podwyżki stóp w USA oczekujemy w czerwcu. Stopa Fed 
do końca 2016 roku powinna wzrosnąć do 1%, a na koniec 2017 do 1,5%. 
Jednocześnie po rozszerzeniu zakresu luzowania ilościowego i operacji LTRO w 
marcu, spodziewamy się, że Europejski Bank Centralny (EBC) obniży stopę 
depozytową do -0,5% do końca roku i pozostawi ją na tym poziomie w roku 2017. 
Uważamy również, że Bank Japonii (BoJ) będzie w dalszym ciągu ciął stopy 
procentowe: do -0,25% do końca 2016 r. i -0,5% do końca 2017 r. Zmiany te są 
częściowo spowodowane słabszymi prognozami dla chińskiego juana (RMB), który w 
relacji do amerykańskiego dolara zakończy ten rok na poziomie 6,8, a kolejny w 
okolicach 7,0. Po Ludowym Banku Chin nadal oczekuje się obniżek stóp 
procentowych i stopy rezerwy obowiązkowej (RRR) na przestrzeni prognozowanego 
okresu. W przypadku krajów z grona BRIC, spodziewamy się, że stopy pozostaną 
niezmienione w Brazylii, jednak widzimy potencjał do obniżek w Rosji i w Indiach.  

Konsekwencje 
dla rynków 

W naszych prognozach dla klas aktywów, utrzymaliśmy neutralne nastawienie do 
akcji. Wyceny w ogólnym ujęciu, w relacji do stopy wolnej od ryzyka wyglądają na 
godziwe, a nawet tanie, w przypadku niektórych miar absolutnych. Jednak nasze 
wskaźniki fazy cyklu i trendu, nadal sugerują, że zasadne jest bardziej ostrożne 
nastawienie do akcji. Wskaźniki trendu uległy pogorszeniu, z ogólną obniżką 
wskaźników rewidowanych zysków w porównaniu do poprzedniego kwartału. W tym 
samym czasie czynnikiem, który wpłynął na pogorszenie wskaźnika cyklu było 
spowolnienie w produkcji, w takich obszarach jak USA czy Japonia. To, wraz z mniej 
sprzyjającym otoczeniem płynnościowym, szczególnie w obliczu normalizacji stóp 
przez Fed, wskazuje na bardziej wymagające warunki do wzrostu zysków - 
kluczowego czynnika do postawienia na akcje.  

Wśród akcji, najbardziej skłaniamy się ku walorom z USA o wysokiej jakości i niskim 
wskaźniku beta. Ta właściwość czyni je atrakcyjnymi w porównaniu do innych 
regionów. W przypadku Europy (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) obniżyliśmy 
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prognozę, głównie z uwagi na naszą analizę sugerującą, że ujemne stopy procentowe 
mogą mieć negatywny wpływ na zyski banków. Może to nie sprzyjać także 
szerokiemu rynkowi. Dla porównania, podnieśliśmy prognozę dla rynków 
wschodzących, na co wpłynęły wysiłki chińskich władz w celu wywołania inflacji oraz 
ogólna poprawa sentymentu do tych krajów. 

Konsekwencje 
dla rynków 
(cd.) 

W przypadku innych państw, jesteśmy neutralni w stosunku do Wielkiej Brytanii, 
Japonii i regionu Pacyfiku z wyłączeniem Japonii. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, 
mamy do czynienia z "przeciąganiem liny" pomiędzy słabnącym funtem, a obawami o 
zaciskanie pasa i Brexitem. W przypadku Japonii, uważamy, że prognozy zysków 
dostosują się do stabilnego, czy to nawet umacniającego się jena.  

W kontekście ryzyka stopy procentowej, nasze nastawienie względem obligacji 
skarbowych jest neutralne. Istnieje delikatny proces równoważenia pomiędzy 
normalizacją stóp przez Fed - która wywoła ogólną presję na wzrosty rentowności - a 
słabą sytuacją makroekonomiczną i trwającym luzowaniem ilościowym przez EBC i 
Bank Japonii. Spośród rynków obligacji, utrzymaliśmy prognozę dla obligacji 
amerykańskich na neutralnym poziomie. W przypadku niemieckich bundów i obligacji 
japońskich, pozostajemy neutralni, ponieważ wsparciem jest polityka monetarna, choć 
rentowności pozostają niskie. Do neutralnej obniżyliśmy natomiast perspektywę dla 
obligacji brytyjskich. Przyczyną jest ryzyko wzrostu zmienności w kontekście 
referendum, które może odbić się na sentymencie inwestorów do tego rynku. 
Odwrotnej zmiany dokonaliśmy w przypadku dolarowych obligacji skarbowych z 
rynków wschodzących. Ocenę podnieśliśmy do neutralnej, ponieważ dodatkowy 
spread znacząco poprawił wyceny tych instrumentów.  

Pozostajemy pozytywnie nastawieni do obligacji korporacyjnych, zarówno typu high 
yield, jak i tych o ratingu inwestycyjnym. W segmencie high yield bardziej skłaniamy 
się ku obligacjom z USA niż europejskim, ponieważ spready nie są atrakcyjne. 
Odbicie cen energii złagodziło obawy rynków o sektor energetyczny i wydobywczy w 
USA, w kontekście obligacji high yield. Odnośnie obligacji o ratingu inwestycyjnym 
jesteśmy nadal nastawieni pozytywnie do tych z USA, ponieważ wyceny pozostają 
atrakcyjne, a dostępność finansowania utrzymuje się na dobrym poziomie. Ocenę dla 
Europy zmieniliśmy jednak do neutralnej, jako że rynek wycenił już dużą ilość dobrych 
informacji, dotyczących zakupów instrumentów instytucji niebankowych.  

Podtrzymujemy neutralne nastawienie do surowców, jako że światowa gospodarka 
podlega powolnej i zdesynchronizowanej poprawie. Na poziomie sektorów 
podwyższyliśmy perspektywy sektora energetycznego, z racji zmiany trendu dynamiki 
zapasów oraz ograniczanie negatywnego wpływu carry. Podtrzymaliśmy jednocześnie 
neutralną ocenę metali przemysłowych, biorąc pod uwagę oznaki łagodzenia 
wymogów stawianych inwestorom przez chińskie władze. Nadal mamy jednak do 
czynienia ze znaczącą nadpodażą większości podstawowych metali. W kontekście 
towarów rolnych, stoimy na stanowisku, że ceny będą podlegały wahaniom, ze 
wskazaniem na kierunek wzrostowy. Podczas gdy podaż większości zbóż jest 
wysoka, prawdopodobieństwo niekorzystnych warunków pogodowych w dalszej 
części roku jest coraz większe, co może negatywnie przełożyć się na przyszłe zbiory. 
Nasza ocena metali szlachetnych, a w szczególności złota, została podniesiona do 
pozytywnej. Przyczyniły się do tego dalsze spadki realnych stóp zwrotu oraz fakt, że 
efekt bazy wskaźników inflacji staje się pozytywny.  
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Perspektywy dla rynku akcji w ujęciu regionalnym  

Główne punkty 
 

0  Akcje  

+ (0) USA Pomimo zacieśniania polityki monetarnej przez Fed i coraz mniej pozytywnych 
prognoz zysków, premia za ryzyko - w relacji do stopy wolnej od ryzyka - pozostaje 
atrakcyjna. Inwestorzy są skłonni poszukiwać okazji tam gdzie widzą wartość i 
skupiają się na akcjach płacących dywidendę oraz tych odkupowanych przez 
emitentów.  

Podczas gdy oczekiwania, co do globalnego wzrostu, nadal spadają, wysoka jakość 
rynku amerykańskiego i jego bardziej defensywny charakter sprawiają, że wygląda 
on bardziej atrakcyjnie w porównaniu z innymi regionami. 

0 Wielka 
Brytania 

Pozostajemy neutralni co do brytyjskiego rynku akcji, jako że marże zysków znajdują 
się pod presją wyższych kosztów pracy. Uderza to w firmy zorientowane na krajowy 
rynek, poprzez wzrost wynagrodzeń i spadek produkcji. Ryzyko spadków na rynku 
brytyjskim będzie zwiększać skala zacieśniania polityki fiskalnej przewidziana na 
2016 r., a trwająca debata nad dalszym członkostwem kraju w Unii Europejskiej 
pozostaje źródłem rynkowej niepewności.  

Z drugiej strony, osłabiający się funt powinien stanowić czynnik sprzyjający 
przedsiębiorstwom międzynarodowym, będąc wsparciem dla zysków firm z Wielkiej 
Brytanii. 

- (+) Europa  

(z wyłączeniem 
Wielkiej 
Brytanii) 

Pomimo silnie akomodacyjnej polityki EBC, która powinna stanowić wsparcie dla 
gospodarek, obniżyliśmy ocenę dla Europy do negatywnej. Nasze analizy wskazują, 
że ujemne stopy procentowe mogą mieć negatywny wpływ na zyski banków. Może 
to nie sprzyjać także szerokiemu rynkowi. Jednocześnie obawy o Brexit i jego 
implikacje dla strefy euro, muszą jeszcze zostać uwzględnione w cenach w tej samej 
skali, co w Wielkiej Brytanii.  

Barierą dla zysków z rynku akcji wynikających z zysków firm, jest ograniczona 
deprecjacja waluty. Uważamy ponadto, że krajowy wzrost gospodarczy nie wytrzyma 
próby związanej z globalnym spowolnieniem gospodarczym. 

0  Japonia Wyceny akcji japońskich są nadal atrakcyjne, w relacji do innych rynków. Sprzyja im 
także pozytywny trend. 

Niemniej jednak, obawiamy się, że prognozy zysków japońskich firm są zbyt 
optymistyczne i nie zdołają dostosować się do stabilnego, a tym bardziej silnego 
jena. Może to doprowadzić do rozczarowania poziomem zysków w 2016 roku. 

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

Wyceny akcji w regionie Pacyfiku z wyłączeniem Japonii pozostają atrakcyjne, ze 
szczególnym wskazaniem na Tajwan i Singapur.  

Trend w dynamice zysków nie jest jednak sprzyjający, w porównaniu do innych 
regionów. W największej mierze chodzi o te w dużym stopniu narażone na 
spowolnienie w Chinach, nawet pomimo niedawnych, łagodzących politykę, działań 
chińskich władz. Dlatego, w obliczu braku średnioterminowych katalizatorów 
wzrostu, pozostawiamy naszą ocenę na poziomie neutralnym. 

0 (-) Rynki 
wschodzące 

Po kilku latach utrzymywania negatywnej opinii na temat rynków wschodzących, 
zdecydowaliśmy się na podwyższenie oceny do poziomu neutralnego. Ostatnie 
wysiłki chińskich władz nakierowane na pobudzenie gospodarki, odbicie cen miedzi i 
rudy żelaza oraz poprawa sentymentu w stosunku do tych krajów sugerują, że 
ryzyko gospodarek wschodzących uległo redukcji. 

Niemniej jednak, rynki wschodzące stoją w obliczu wyzwań, biorąc pod uwagę 
ograniczone prognozy tempa rozwoju i zacieśnianie polityki przez Fed.  
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Perspektywy dla instrumentów o stałym dochodzie 

Główne punkty 

+  Obligacje  

0 (+) Skarbowe Nasza opinia o obligacjach skarbowych jest neutralna. Istnieje delikatny proces 
równoważenia pomiędzy normalizacją stóp przez Fed - która wywoła ogólną presję na 
wzrosty rentowności - a słabą sytuacją makroekonomiczną i trwającym luzowaniem 
ilościowym przez EBC i Bank Japonii. 

Odnośnie rynków długu, utrzymaliśmy neutralną ocenę obligacji amerykańskich, z 
uwagi na ścieranie się gołębiej retoryki Fed z koniecznością zacieśniania polityki 
monetarnej. Podczas gdy opowiadamy się za dalszym wypłaszczaniem krzywej w 
krótkim okresie, to dla horyzontu 12-18 miesięcy prognozy są mniej jednoznaczne. 
Oczekuje się, że Fed podniesie stopy w czerwcu i wywoła tym samym presję na długi 
koniec krzywej, podczas gdy krótki będzie podatny na dalsze zmiany. 

Prognoza dla obligacji brytyjskich została obniżona do neutralnej. Instrumenty te nadal 
korzystają na łagodnej polityce niskich stóp procentowych i luzowaniu ilościowym w 
strefie euro. Istnieje jednak ryzyko wzrostu zmienności w kontekście referendum, 
które może odbić się na sentymencie inwestorów do tego rynku.  

Biorąc pod uwagę nasze zeszłoroczne zyski, osiągnięte dzięki zajęciu pozycji 
zakładającej wypłaszczenie krzywej rentowności, podtrzymujemy neutralną ocenę 
obligacji niemieckich. Pomimo niskich rentowności i niewielkiej atrakcyjności z punktu 
widzenia wycen, nadal mamy do czynienia z silnie wspierającą polityką monetarną.  

Pomimo nieatrakcyjnie niskich i ujemnych rentowności, pozostajemy przy neutralnej 
ocenie dla średnio- i długoterminowych obligacji japońskich, mając na uwadze 
agresywne wsparcie ze strony Banku Japonii.  

+   
 

Obligacje 
korporacyjne 
na poziomie 
inwestycyjnym 

W horyzoncie dwunastu miesięcy, pozostajemy pozytywnie nastawieni do 
amerykańskiego rynku obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym. Pomimo 
ostatnich wzrostów, wyceny pozostają na relatywnie atrakcyjnych historycznie 
poziomach, a zdolność do zadłużania się wciąż jest na dobrym poziomie. 

Obniżyliśmy naszą ocenę europejskich obligacji korporacyjnych o ratingu 
inwestycyjnym do neutralnej. Podczas gdy znajdujemy się we wczesnej fazie cyklu 
kredytowego, a polityka EBC pozostaje luźna, istnieje ryzyko, że rynek wycenił już 
dużą ilość dobrych informacji, dotyczących zakupów instrumentów instytucji 
niebańkowych. 

+ Obligacje  

high yield 

Pozostajemy optymistycznie nastawieni do amerykańskich obligacji high yield. 
Pomimo ostatniego osłabienia cen energii, spready pozostają atrakcyjne 
uwzględniwszy nawet potencjalne bankructwa, które naszym zdaniem będą dotyczyły 
sektora energetycznego i surowcowego. 

Nasza ocena europejskich obligacji high yield jest nadal neutralna. Podczas gdy silnie 
akomodacyjna polityka EBC działa na korzyść carry, bardziej skłaniamy się do długu z 
USA, jako że spredy w Europie nie są równie atrakcyjne. 

0 (-)  Instrumenty 
dłużne rynków 
wschodzących 
denominowane 
w dolarach 

W odniesieniu do dolarowych obligacji rynków wschodzących jesteśmy nastawieni 
mniej pesymistycznie. Stało się tak, ponieważ dodatkowy spread instrumentów z 
rynków wschodzących znacząco uatrakcyjnił ich wyceny. Wraz ze spadającymi 
oczekiwaniami inflacyjnymi w niektórych krajach, istnieje potencjał do łagodzenia 
polityki i mniej agresywne podwyżki stóp przez banki centralne. Stabilizacja cen 
surowców i wsparcie ze strony chińskich władz złagodziły jednocześnie niektóre 
ryzyka mogące przyczynić się do spadków.  

0 Obligacje 
powiązane z 
inflacją 

Podtrzymujemy naszą neutralną ocenę amerykańskich obligacji powiązanych z inflacją. Realne 
stopy zwrotu nadal spadają, a oczekiwania inflacyjne mogą wzrosnąć na skutek efektu bazy 
wskaźnika CPI oraz odbicia cen surowców. Jednak proces normalizacji stóp procentowych 
(skutkujący umocnieniem dolara), mógłby ograniczyć wzrost oczekiwań inflacyjnych. 

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 Ogólnie utrzymujemy nasze neutralne nastawienie, z racji mniejszego przekonania 
do surowców cyklicznych, w okresie gdy światowa gospodarka nadal znajduje się w 
trakcie powolnego i zdesynchronizowanego ożywienia, a negatywne carry 
dodatkowo ciąży tej klasie aktywów. Podwyższyliśmy prognozę sektora 
energetycznego, z uwagi na zmianę trendu dynamiki zapasów oraz ograniczanie 
negatywnego wpływu carry. 

Ocena metali przemysłowych pozostaje niezmieniona na poziomie neutralnym, jako 
że nadpodaż, z którą mamy obecnie do czynienia, utrzyma się także w kolejnym 
roku. Koszty wytworzenia nadal spadają wraz z deprecjacją walut krajów będących 
producentami metali oraz niższymi cenami ropy naftowej. Pozostawiając jednak 
kwestię poprawy stanu chińskiej gospodarki na marginesie, sądzimy że ceny metali 
podstawowych sięgnęły dna. 

Plony głównych zbóż pozostają obfite, z trzecim co do wielkości wynikiem zbiorów. 
Niemniej jednak, prawdopodobieństwo niesprzyjających warunków pogodowych 
wzrasta wraz z tym, jak pozostajemy pod wpływem czwartego co do siły El Niño 
(okresy wyższej od przeciętnej temperatury mórz) od 1950 r., z rosnącym 
zagrożeniem intensywnego La Niña (okresy niższej od przeciętnej temperatury 
mórz) w tym roku. Może to negatywnie odbić się na przyszłych plonach. 
Podtrzymujemy neutralną ocenę z perspektywą wzrostową. 

Ocenę metali szlachetnych, w szczególności złota, zmieniliśmy na pozytywną. 
Spadek realnych stóp procentowych prowadzi do redukcji kosztu alternatywnego 
utrzymywania przez inwestorów złotego kruszcu. Dodatkowo, globalny cykl 
produkcyjny wciąż spowalnia, a efekt bazy wskaźnika inflacji zmienia się na 
pozytywny.  

0  

 

Nieruchomości 
w Wielkiej 
Brytanii 

 

Inwestorzy na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy stali się bardziej ostrożni. Całkowita 
wartość transakcji na rynku była w II połowie 2015 roku o 16% niższa niż w 
analogicznym okresie roku 2014. Wzrost stawki opłaty skarbowej miał raczej 
niewielki negatywny wpływ. Rentowności nieruchomości również gwałtownie spadły 
od połowy 2013 roku, a w niektórych segmentach rynku powróciły do poziomów z 
połowy roku 2007. Co więcej, niepewność odnośnie referendum w sprawie 
członkostwa w UE coraz bardziej ciąży rynkom. Nie ma jednak bezpośrednich 
sygnałów osłabienia wzrostu w obszarze wynajmu, a wartość w lutym wzrosła 
średnio o 4%. Różnica pomiędzy początkową rentownością wynajmu, a 10-letnią 
obligacją skarbową wzrosła do ok. 3,5%, co podniosło atrakcyjność wycen.  

W okresie tym popyt ze strony najemców pozostał stabilny. Podczas gdy 
nadchodzące referendum ograniczyło liczbę ofert wynajmu dużych powierzchni 
biurowych w centrum Londynu, popyt na małe i średnie biura oraz powierzchnie 
przemysłowe pozostał silny. Słabym punktem jest rynek detaliczny, który stracił 
udział w rynku na rzecz Internetu. Patrząc w przyszłość, prognozujemy całkowity 
zwrot na poziomie ok. 5% na przestrzeni kolejnych 5 lat, równy dochodowi. 
Spodziewamy się, że najlepszym sektorem będą powierzchnie przemysłowe (7% 
rocznie), a najsłabszym rynek detaliczny (4% rocznie).  

+ Nieruchomości 
w Europie 

Podczas gdy w II połowie 2015 roku inwestycje w Wielkiej Brytanii spowolniły, w 
większości pozostałych krajów Europy uległy one poprawie. Sumaryczna wartość 
transakcji na rynku nieruchomości w Europie kontynentalnej w 2015 roku wyniosła 
195 mld euro. W porównaniu do roku 2014 było to o 22% więcej. Chociaż 
inwestorzy z Bliskiego Wschodu i amerykańskie fundusze oportunistyczne były 
mniej aktywne w II połowie 2015 r., niedobór ten został pokryty z nawiązką przez 
inwestorów z Azji i instytucje europejskie. W efekcie silnej płynności, najwyższe 
rentowności spadły przeciętnie o 0,25% w ostatnim kwartale ubiegłego roku i w 
niektórych miastach powróciły, a nawet spadły poniżej minimów z lat 2007-2008. 



Schroders Globalne perspektywy dla rynku 

 

8 

Oczekujemy, że całkowite stopy zwrotu z przeciętnej nieruchomości europejskiej o 
ratingu inwestycyjnym wyniosą przeciętnie 7-9% w skali roku, do końca 2019 r. W 
większości do wyniku przyczyni się rentowność wynajmu na poziomie ok. 5%, 
jednak zysk kapitałowy powinien być wspierany przez stabilny wzrost czynszów.  

Uwaga: Opinie dotyczące nieruchomości są oparte na komentarzach zespołu Schroders Real Estate Research. 
Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną. 

 

Rynkowe stopy zwrotu 

  Całkowity zwrot Waluta Marzec I kw. 
Od 

początku 
roku 

Akcje 

S&P 500 — Stany Zjednoczone USD 6,8 1,3 1,3 

FTSE 100 — Wielka Brytania GBP 1,8 0,1 0,1 

EURO STOXX 50 EUR 2,1 -7,7 -7,7 

DAX — Niemcy EUR 5,0 -7,2 -7,2 

IBEX — Hiszpania EUR 3,2 -7,9 -7,9 

FTSE MIB — Włochy EUR 2,8 -15,4 -15,4 

TOPIX — Japonia JPY 4,8 -12,0 -12,0 

S&P/ASX 200 — Australia AUD 4,7 -2,7 -2,7 

HANG SENG — Hongkong HKD 9,2 -4,7 -4,7 

Akcje — rynki 
wschodzące 

MSCI EM Lokalna 8,4 2,8 2,8 

MSCI Chiny CNY 11,7 -4,7 -4,7 

MSCI Rosja RUB 4,4 7,9 7,9 

MSCI Indie INR 9,4 -2,4 -2,4 

MSCI Brazylia BRL 16,3 15,2 15,2 

Obligacje 
Skarbowe  
(10-letnie) 

Amerykańskie obligacje skarbowe USD -0,3 4,8 4,8 

Brytyjskie obligacje skarbowe GBP -0,6 5,2 5,2 

Niemieckie obligacje skarbowe EUR -0,4 5,3 5,3 

Japońskie obligacje skarbowe JPY -0,1 3,2 3,2 

Australijskie obligacje skarbowe AUD 0,8 5,5 5,5 

Kanadyjskie obligacje skarbowe CAD 0,0 2,0 2,0 

Surowce 

GSCI Surowce USD 4,9 -2,5 -2,5 

GSCI Metale szlachetne USD 0,4 16,0 16,0 

GSCI Metale przemysłowe USD 0,1 1,9 1,9 

GSCI Towary rolne USD 3,4 -0,9 -0,9 

GSCI Energia USD 8,3 -6,2 -6,2 

Ropa naftowa (Brent) USD 9,7 11,9 11,9 

Złoto USD 0,1 16,2 16,2 

Instrumenty 
kredytowe 

Bank of America/Merrill Lynch US high 
yield master 

USD 4,4 3,2 3,2 

Bank of America/Merrill Lynch US 
corporate master 

USD 2,7 3,9 3,9 

Instrumenty 
dłużne rynków 
wschodzących 

JP Morgan Global EMBI USD 3,3 5,2 5,2 

JP Morgan EMBI+ USD 3,2 5,9 5,9 

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



Schroders Globalne perspektywy dla rynku 

 

9 

Waluty 

EUR/USD   4,6 4,5 4,5 

EUR/JPY   4,5 -1,9 -1,9 

JPY/USD   0,0 6,6 6,6 

GBP/USD   3,2 -2,6 -2,6 

AUD/USD   7,4 5,5 5,5 

CAD/USD   4,1 6,4 6,4 

Źródło: Thomson Datastream, Bloomberg, 31 marca 2016 r.  

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



 

 

 
 
 
 

Ważne informacje: Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców. Ten dokument nie jest adresowany do klientów detalicznych. Niniejszy dokument 
powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż 
jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie 
należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy 
odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. 
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a 
inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec zmianie. Wydawca: Schroder 
Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez Financial Conduct Authority. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty 
mogą być nagrywane lub monitorowane. Prognozy przedstawione w dokumencie są wynikiem modelowania statystycznego, opierającego się na kilku założeniach. Prognozy te cechują się dużą 
niepewnością w odniesieniu do przyszłych czynników gospodarczych i rynkowych, które mogą wpłynąć na rzeczywiste przyszłe wyniki. Prognozy te są podane tylko w celu informacyjnym 
zgodnie z dzisiejszą wiedzą. Nasze założenia mogą się istotnie zmienić, między innymi z powodu zmian w warunkach gospodarczych i rynkowych. Nie zobowiązujemy się do informowania o 
zmianie przytoczonych danych w wyniku zmian następujących w założeniach, warunkach gospodarczych i rynkowych, modelach lub innych obszarach. Dane osób trzecich są własnością 
podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu bez zgody podmiotu 
dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w związku z 
danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie 
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