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Wstęp 
 

W drugim kwartale obserwowaliśmy rajd na rynkach obligacji skarbowych, w efekcie którego 
rentowności instrumentów wielu kluczowych państw spadły do nowych minimów. Według 
szacunków, już blisko jedna trzecia obligacji rządowych krajów rozwiniętych ma ujemne 
rentowności. Wzrosty na rynkach obligacji otrzymały dodatkowy impuls w postaci decyzji 
Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej 23 czerwca. Inwestorzy nie spodziewali się 
realizacji takiego scenariusza, dlatego uciekali do aktywów uważanych za bezpieczne 
przystanie — obligacji skarbowych, złota i walut takich jak amerykański dolar i japoński jen. 
Po początkowych spadkach wywołanych decyzją o Brexicie, akcje na globalnych rynkach 
zaczęły zyskiwać, kiedy inwestorzy skupili się na zwiększaniu płynności przez banki 
centralne i potencjalnej stymulacji fiskalnej w niektórych krajach. 
Ekonomiczny wpływ Brexitu będzie najbardziej odczuwalny w Wielkiej Brytanii i obniży tempo 
rozwoju w strefie euro. Z kolei wpływ na globalną gospodarkę będzie niewielki, ponieważ 
Wielka Brytania odpowiada jedynie za ok. 4% światowego PKB, a rozprzestrzenianie się 
związanych z nią problemów za pośrednictwem rynków finansowych będzie ograniczane 
przez banki centralne. Wpływ Brexitu postrzegamy w największej mierze jako ostrzeżenie, że 
nie powinno się niedoceniać siły populistycznych polityków, biorąc pod uwagę aktualne 
uwarunkowania, w których znaczna część populacji jest niezadowolona z elit rządzących. 
W tym samym czasie spodziewamy się, że UE będzie zacieśniać wewnętrzne stosunki. Stoją 
jednak przed nią poważne wyzwania, takie jak chociażby konieczność rozwiązania kryzysu 
bankowego we Włoszech. Ryzyko polityczne pozostanie podwyższone w okresie do 
zbliżających się wyborów prezydenckich w USA 8 listopada.  
Jeśli doszukiwać się jakichś pozytywów w obliczu Brexitu, to można je znaleźć na rynkach 
wschodzących. Przyszłość w średnim terminie wydaje się niełatwa, ponieważ problemy 
związane z bilansem handlowym pozostają poważne (więcej w osobnej analizie). Jednak 
perspektywy łagodniejszej polityki stóp procentowych Fed pozwoliły inwestorom ponownie 
skupić się na fundamentach. Musimy jednak zaobserwować poprawę makroekonomiczną, 
która przyśpieszy tempo rozwoju na rynkach wschodzących. Z uwagi na spadki inflacji 
i stabilizację walut jesteśmy ostrożni w ocenie perspektyw tego regionu.  

Keith Wade, Chief Economist and Strategist, Schroders 
14 lipca 2016 r.  
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Alokacja aktywów — opinie: Zespół multi-asset 
Przegląd globalny 
Perspektywy 
ekonomiczne 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasza prognoza globalnego wzrostu w 2016 roku pozostaje niezmieniona na poziomie 2,5%, 
z uwagi na wpływ Brexitu głównie na Wielką Brytanię, której perspektywę rozwoju w przyszłym 
roku obniżyliśmy o połowę. Prognozy dla strefy euro również uległy obniżeniu w konsekwencji 
zmniejszenia się popytu ze strony jednego z największych partnerów handlowych i wzrostu 
niepewności wywołanej wynikiem referendum. Czynniki te będą wpływać na niższy poziom 
wymiany handlowej w roku 2017, jednak ich ogólny wpływ w wymiarze globalnym nie będzie 
duży z uwagi na udział Wielkiej Brytanii w światowej gospodarce. 

Prognozujemy, że inflacja w ujęciu globalnym wzrośnie do 2,2% w tym i 2,5% w 2017 roku. 
Prognoza na kolejny rok jest częściowo determinowana przyszłymi cenami ropy (krzywa jest 
wyżej, jednak mniej stroma). Ponadto nie oczekujemy pojawienia się znaczących efektów 
drugiej rundy wynikających z przełożenia się wyższej inflacji na wynagrodzenia, biorąc pod 
uwagę doświadczenia z poprzednich cykli, które sugerują, że płace stały się mniej podatne na 
zmiany poziomu bezrobocia. 

Ryzyka wokół naszych prognoz pozostają skupione wokół scenariusza słabego wzrostu, choć 
w mniejszym stopniu niż w poprzednim kwartale. W okresie rosnącego ryzyka politycznego 
nakreśliliśmy z kolei dwa nowe scenariusze – „wojny handlowe” oraz „Brexit wstrząsa UE”. 
Pierwszy z nich opiera się na założeniu wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA, 
co wywołałoby wzrost taryf celnych na towary importowane. Ostateczny efekt realizacji tego 
scenariusza miałby charakter stagflacyjny, z powodu ograniczenia światowej wymiany 
handlowej i wzrostu globalnej inflacji. Scenariusz „Brexit wstrząsa UE” jest następstwem decyzji 
Wielkiej Brytanii o wyjściu z UE, mogącej pobudzić nastroje antyunijne w Europie i przynieść 
efekt w postaci podobnych referendów na kontynencie. Nasze modele wskazują, że w razie 
rozwoju tego scenariusza wzrost gospodarczy będzie wolniejszy niż w wypadku realizacji 
scenariusza bazowego, wraz z wyższą inflacją w Europie w efekcie osłabienia funta i euro. 

Polityka 
banków 
centralnych 

Spodziewamy się, że przewodnicząca Fed Janet Yellen wraz z innymi członkami zdecydują 
o podwyżce stóp do poziomu 0,75% w grudniu 2016 r. i kolejnych dwóch podwyżek do 1,25% 
przed końcem roku 2017. Jednocześnie przewidujemy, że Bank Anglii (BoE) obniży stopy 
procentowe w sierpniu wraz z osłabieniem gospodarki. Cięcia stopy depozytowej do -0,5% 
i pozostawienia jej na tym poziomie w 2017 roku spodziewamy się również po Europejskim 
Banku Centralnym (EBC). Z kolei po Banku Japonii (BoJ) oczekujemy, że nie będzie dalej 
obniżał stóp z powodu niekorzystnej reakcji rynków na ich cięcie poniżej zera w styczniu. Część 
presji na BoJ będzie zmniejszona przez wsparcie fiskalne i dalsze odsuwanie w czasie kwestii 
podatku od konsumpcji. Uważamy jednak, że Bank zacznie eksperymentalnie zrzucać 
„pieniądze z helikotpera” do końca okresu naszej prognozy (2017 r.) w ramach dalszych 
wysiłków do stymulowania rozwoju konającej gospodarki. Po Ludowym Banku Chin nadal 
oczekuje się obniżek stóp procentowych i stopy rezerwy obowiązkowej (RRR) na przestrzeni 
prognozowanego okresu.  

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 zysków spółek, 
nadal sugerują, że zasadne jest bardziej ostrożne nastawienie do akcji. Uważamy, że dynamika 
zysków będzie ograniczana w tym roku przez powolną dynamikę globalnego rozwoju. 
Jednocześnie czynnikiem, który wpłynął na pogorszenie wskaźnika cyklu było spowolnienie 
w produkcji, w takich obszarach jak USA czy Japonia. Podczas gdy zacieśnianie polityki 
monetarnej przez Fed było w tym cyklu mniej szkodliwe dla aktywów ryzykownych, sytuacja 
płynnościowa pozostaje wrażliwa na wyższe stopy procentowe. Sugeruje to, że bardziej 
wymagające będzie otoczenie dla wzrostu zysków, które są kluczowe dla pojawienia się 
sygnału do zakupu akcji. 

Wśród akcji bardziej skłaniamy się ku Wielkiej Brytanii, jako że FTSE 100 czerpie korzyści nie 
tylko z wysokiej stopy dywidend, lecz także słabszej waluty, która wspiera przedsiębiorstwa 
działające międzynarodowo. Pomimo tego, iż rynek w USA charakteryzuje wysoka jakość 
i niska beta, zmieniliśmy nasze nastawienie na neutralne. Wyceny akcji stały się wysokie 
i w naszej opinii niedostatecznie zdyskontowały potencjał niepewności związanej 
z nadchodzącymi wyborami oraz ścieżką normalizacji polityki monetarnej przez Fed. 
W przypadku Europy (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) utrzymaliśmy negatywną prognozę, 
głównie z uwagi na nasze przekonanie, że ujemne stopy procentowe mogą mieć negatywny 
wpływ na zyski banków. Może to nie sprzyjać także szerokiemu rynkowi. Dla porównania, 
obniżyliśmy ocenę akcji japońskich, ponieważ uważamy, że konsensus prognoz zysków 
pozostaje zbyt optymistyczny i nie został dostosowany do siły jena i jego wpływu na zyski firm. 
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Konsekwencje 
dla rynków 
(cd.) 

Z kolei w przypadku krajów Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii oraz rynków wschodzących nasza 
neutralna ocena została utrzymana. W kontekście tych ostatnich zauważyliśmy, że wskaźniki ceny 
do zysku tamtejszych spółek uległy znaczącemu dostosowaniu, uwzględniając ograniczone 
perspektywy dla światowej gospodarki. Nasze prognozy wskazują, że różnica w tempie rozwoju 
pomiędzy rynkami wschodzącymi, a rozwiniętymi może się zwiększać na korzyść tych pierwszych, 
co powinno pozytywnie przekładać się na mnożniki cen akcji firm z państw rozwijających się i ich 
relatywną przewagę. 

W kontekście ryzyka stopy procentowej, nasze ogólne nastawienie względem obligacji 
skarbowych jest neutralne. Spośród rynków obligacji, utrzymaliśmy neutralną prognozę dla 
obligacji amerykańskich, a niemieckie podnieśliśmy do pozytywnej. Obligacje skarbowe Wielkiej 
Brytanii i Japonii oceniamy neutralnie. Zmianie nie uległa także neutralna prognoza obligacji 
skarbowych rynków wschodzących denominowanych w USD. Preferujemy jednocześnie 
czerpanie korzyści z ich carry, dzięki ich atrakcyjnym rentownościom w ujęciu realnym. 

W przypadku obligacji korporacyjnych, zarówno typu high yield, jak i tych o ratingu 
inwestycyjnym zmieniliśmy nastawienie na neutralne. Po okresie znaczącego zacieśniania się 
spreadów, dług komercyjny nie jest już tak atrakcyjny z punktu widzenia jego wycen. Naszym 
zdaniem sektor obligacji korporacyjnych w USA jest już w późnej fazie cyklu, co oznacza, 
że większość zysków będzie raczej pochodziła z carry, niż z dalszego ograniczania spreadów. 
W przypadku długu spółek z Europy, silnie akomodacyjna polityka EBC powinna działać na 
korzyść carry, jednak obecne poziomy wycen wydają się nieatrakcyjne.  

Podnieśliśmy ocenę dla surowców w następstwie znaczącego ograniczenia podaży, 
szczególnie na rynku energii. Patrząc sektorowo wierzymy, że długoterminowe wyceny są zbyt 
pesymistyczne, gdyż cięcia nakładów inwestycyjnych (CAPEX) były bardzo głębokie. 
Oczekujemy, że podaż i popyt wrócą do poziomu równowagi w drugiej połowie roku. 
Jednocześnie utrzymaliśmy nasze neutralne nastawienie do metali przemysłowych, których 
cenom może w krótkim okresie sprzyjać poprawa sentymentu względem chińskiej gospodarki. 
Nadal mamy jednak do czynienia ze znaczącą nadpodażą większości podstawowych metali. 
W przypadku towarów rolnych, naszym scenariuszem bazowym jest to, że ceny mogą poruszać 
się w trendzie bocznym, biorąc pod uwagę zmagania pomiędzy podażą, a prognozami 
niesprzyjającej pogody w efekcie La Niña. Utrzymaliśmy pozytywną ocenę metali szlachetnych, 
a w szczególności złota, ze względu na spadające realne stopy w USA. Wynikają one z ryzyk 
dla globalnej gospodarki, a to oznacza, że Fed będzie tolerował wyższe ryzyko inflacji.  

 Tabela 1: Tabela alokacji aktywów — podsumowanie 

Akcje 0 Obligacje 0 (+)    
Alternatywne 
klasy 
aktywów 

+ (0) Środki 
pieniężne 0(-) 

Region  Region  Sektor  Sektor    

USA 0(+)  Amerykańskie 
obligacje 
skarbowe 

0 Skarbowe 0  Nieruchomości 
w Wielkiej 
Brytanii 
Nieruchomości 
w Unii 
Europejskiej 

- (0) 
+ 

  

Europa (z 
wyłączeniem 
Wielkiej 
Brytanii) 

-  Brytyjskie 
obligacje 
skarbowe 

0  Obligacje 
powiązane z 
inflacją 

+(0) Surowce + (0)   

Wielka 
Brytania 

+(0) Obligacje 
skarbowe 
strefy euro 

+ (0)  Obligacje 
korporacyjne  
na poziomie 
inwestycyjnym 

0 (+)  Złoto +    

Kraje 
Pacyfiku (bez 
Japonii) 

0 Instrumenty 
dłużne rynków 
wschodzących 
(USD) 

0  Obligacje high 
yield 

0 (+)     

Japonia - (0)          
Rynki 
wschodzące 

0          

Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: ++, minimum: - -); 0 
oznacza pozycję neutralną. Niniejsza alokacja aktywów służy jedynie ilustracji. Rzeczywiste portfele klientów będą 
odbiegać od niej w zależności od mandatu, benchmarku, profilu ryzyka oraz dostępności i ryzyka poszczególnych klas 
aktywów w danym regionie. Dla alternatywnych klas aktywów, z uwagi na ich niepłynny charakter, stosowane będą 
ograniczenia w wykorzystywaniu w portfelach klientów. W nawiasach podaliśmy nasze nastawienie z ubiegłego kwartału. 
Źródło: Schroders, lipiec 2016 r. 
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Perspektywy dla rynku akcji w ujęciu regionalnym  
Główne punkty 
 

0  Akcje  

0(+) USA Ocenę akcji z rynku amerykańskiego obniżyliśmy do neutralnej, z uwagi na wzrost wycen 
a także fakt, że niedostatecznie zdyskontowały one potencjał niepewności związanej 
z nadchodzącymi wyborami oraz ścieżką normalizacji polityki monetarnej przez Fed. Bardziej 
wymagające wydają się także perspektywy zysków w otoczeniu cyklicznym, szczególnie biorąc 
pod uwagę optymistyczny konsensus oczekiwań na rok 2017. 

Niemniej jednak, wysoka jakość oraz bardziej defensywny charakter rynku w USA sprawiają, że 
warto trzymać akcje, a to utrzymuje wyceny na poziomie wyższym od średniej dla reszty świata.  

+ (0) Wielka 
Brytania 

Spadek inwestycji i ograniczanie planów zwiększania zatrudnienia w okresie, w którym firmy 
próbują określić możliwe następstwa Brexitu, może wywołać spowolnienie gospodarcze 
w Wielkiej Brytanii, szczególnie w 2017 roku, dla którego obniżyliśmy nasze oczekiwania. 
Jednak jego wpływ może być ograniczony przez bardziej akomodacyjną politykę pieniężną, o ile 
Bank Anglii obniży stopy procentowe. Rząd najprawdopodobniej odejdzie od przyjętej reguły 
nadwyżki budżetowej do 2020 roku, przez co wzrasta prawdopodobieństwo większego deficytu. 
Jednocześnie osłabiający się funt powinien stanowić czynnik sprzyjający przedsiębiorstwom 
międzynarodowym, będąc wsparciem dla zysków firm z Wielkiej Brytanii. W obecnym 
niepewnym otoczeniu, przesłanki te skłoniły nas do zmiany oceny dla FTSE 100 na pozytywną. 

-  Europa  
(z wyłączeniem 
Wielkiej 
Brytanii) 

Pomimo silnie akomodacyjnej polityki EBC, która powinna stanowić wsparcie dla gospodarek, 
nadal zalecamy niedoważanie akcji europejskich. Uważamy, że ujemne stopy procentowe mogą 
mieć negatywny wpływ na zyski banków. Może to nie sprzyjać także szerokiemu rynkowi.  

Rynek europejski jest także najbardziej narażony na potencjalne rozprzestrzenianie się 
problemów związanych z Brexitem po referendum. Na pierwszy plan najpewniej wysunie 
się ryzyko polityczne związane z jesiennym referendum we Włoszech dotyczącym reformy 
konstytucji oraz przyszłorocznych wyborów w Holandii, Francji i Niemczech. 

- (0)  Japonia Nadal obawiamy się, że prognozy zysków japońskich firm są zbyt optymistyczne i nie zdołają 
dostosować się do wpływu silnego jena na marże przedsiębiorstw. Może to doprowadzić do 
rozczarowania poziomem zysków. 

Podczas gdy otoczenie cykliczne uzasadnia większe działania stymulacyjne ze strony władz, 
Bank Japonii zbliża się do granicy efektywności prowadzonej polityki. Dopóki nie zobaczymy 
zdecydowanych działań ze strony Banku lub Premiera Shinzō Abe dotrzymującego na jesieni 
swoich obietnic odnośnie znaczącego wsparcia fiskalnego, utrzymamy naszą obniżoną do 
negatywnej ocenę.  

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

Ocenę akcji krajów Pacyfiku z wyłączeniem Japonii pozostawiamy na neutralnym poziomie, 
z racji niesatysfakcjonujących wycen oraz słabości trendu w Hongkongu i Singapurze. Naszej 
prognozy nie zmieniają nawet wysokie dywidendy i atrakcyjne wyceny akcji australijskich. 

Słabsze w porównaniu do innych regionów pozostają także zyski spółek, chociaż bardziej 
gołębie stanowisko Fed i potencjał do dalszego luzowania polityki w Chinach mogą być 
czynnikami wspierającymi w krótkim okresie. Dlatego, w obliczu braku średnioterminowych 
katalizatorów wzrostu, pozostawiamy naszą ocenę na poziomie neutralnym. 

0  Rynki 
wschodzące 

Spadek eksportu rynków wschodzących sugeruje, że otoczenie dla państw rozwijających się 
pozostaje wymagające, a region ten charakteryzuje wysoki poziom ryzyka na tle światowej 
gospodarki.  

Sentyment inwestorów do tych rynków uległ jednak poprawie dzięki osłabieniu dolara i odbiciu 
cen surowców. Znaczącemu dostosowaniu do ostrożnych perspektyw dla światowej gospodarki 
uległy także wskaźniki ceny do zysku na rynkach wschodzących. Nasze prognozy wskazują, że 
różnica w tempie rozwoju pomiędzy rynkami wschodzącymi, a rozwiniętymi może się zwiększać 
na korzyść tych pierwszych, co powinno pozytywnie przekładać się na mnożniki cen akcji firm 
z państw rozwijających się i ich relatywną przewagę.  

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

0 (+) Obligacje  

0  Skarbowe W przypadku rynków obligacji skarbowych, utrzymaliśmy neutralną ocenę obligacji 
amerykańskich, z uwagi na ścieranie się gołębiej retoryki Fed z koniecznością zacieśniania 
polityki monetarnej, wynikającej z poprawy na rynku pracy. Spodziewamy się, że Fed 
podniesie stopy w dalszej części roku, dlatego krótki koniec krzywej pozostaje wrażliwy po 
ostatnich zmianach rentowności. Jednak uważamy też, że w perspektywie 12 miesięcy długi 
koniec krzywej obligacji amerykańskich może korzystać na przepływie kapitału do 
bezpiecznych przystani w obliczu podwyższonej niepewności politycznej.  

Po wynikach referendum dotyczącym pozostania w UE ceny brytyjskich obligacji skarbowych 
znacząco rosły na fali poszukiwania bezpiecznych przystani i obaw o recesję. Utrzymujemy 
jednak naszą neutralną ocenę z uwagi na fakt, iż spowolnienie brytyjskiej gospodarki, jak 
i luzowanie polityki monetarnej przez Bank Anglii są już zdyskontowane. 

Podnieśliśmy ocenę dla niemieckich bundów do pozytywnej, preferując je względem obligacji 
amerykańskich, ponieważ wsparcie dla nich stanowi skup przez EBC. Słabszy dolar może 
także podnieść oczekiwania inflacyjne w USA, podczas gdy silniejsze euro przyniesie 
najpewniej przeciwny efekt. 

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 i niskie oczekiwania inflacyjne. 

0 (+)  
 

Obligacje 
korporacyjne 
o ratingu 
inwestycyjnym 

W tym kwartale obniżyliśmy prognozę dla amerykańskich obligacji o ratingu inwestycyjnym do 
neutralnej wierząc, że sektor ten jest już w późnej fazie cyklu, kiedy to większość zysków 
będzie raczej pochodziła z carry, niż z dalszego ograniczania spreadów. Dostrzegamy lepsze 
wsparcie patrząc od strony technicznej — napływ kapitału ze strony inwestorów i lepsze 
jakościowo emisje, chociaż wyceny są zgodne z historycznymi poziomami. 

Spready pomiędzy rentownościami znacząco zawęziły się po ogłoszeniu przez EBC 
programu skupu obligacji sektora korporacyjnego (ang. Corporate Sector Purchase Program 
— CSPP), co pogorszyło atrakcyjność wycen w stosunku do początku roku. Chociaż 
uważamy, że CSPP skutecznie nakłada górne ograniczenie na zakres spreadów, to obecny 
podwyższony poziom wycen skłania nas do utrzymania neutralnej oceny. 

0 (+) Obligacje high 
yield 

Amerykańskie obligacje high yield skorzystały na odbiciu cen ropy i bardziej gołębich 
komentarzach ze strony Fed. Obniżamy jednak ocenę tego sektora, jako że wyceny po 
zawężeniu się spreadów nie są już tak atrakcyjne. Co więcej, zaobserwowaliśmy pewne 
pogorszenie fundamentów w postaci rosnącego poziomu dźwigni i niższego pokrycia kosztów 
odsetkowych.  

Nasza ocena europejskich obligacji high yield jest nadal neutralna. Podczas gdy silnie 
akomodacyjna polityka ze strony EBC powinna być pozytywna dla carry, spready pozostają na 
poziomie ich długoterminowych średnich, a aktualne wyceny wydają się nieatrakcyjne. 

0  Obligacje rynków 
wschodzących 
denominowane 
w dolarach 
(EMD) 

Pozostajemy neutralni względem obligacji rynków wschodzących denominowanych w dolarze 
amerykańskim. Preferujemy jednocześnie czerpanie korzyści z ich carry, dzięki ich 
atrakcyjnym rentownościom w ujęciu realnym. Wraz ze spadającymi oczekiwaniami 
inflacyjnymi w niektórych krajach, istnieje potencjał do łagodzenia polityki lub mniej 
agresywnych podwyżek stóp przez banki centralne. Jednocześnie odbicie cen surowców 
i poprawa oceny perspektyw chińskiej gospodarki w krótkim okresie złagodziła postrzeganie 
niektórych ryzyk.  

+(0) Obligacje 
powiązane 
z inflacją 

Podnieśliśmy ocenę dla amerykańskich i brytyjskich obligacji powiązanych z inflacją. Realne 
stopy zwrotu nadal spadają, a oczekiwania inflacyjne mogą wzrosnąć na skutek efektu bazy 
wskaźnika CPI oraz odbicia cen surowców. W przypadku Wielkiej Brytanii oczekuje się, że 
znacząca słabość waluty i luźniejsza polityka monetarna przełożą się na wyższą inflację. 

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 Podnieśliśmy ocenę dla surowców w następstwie znaczącego ograniczenia podaży, 
szczególnie na rynku energii. Wierzymy, że długoterminowe wyceny są zbyt pesymistyczne, 
gdyż cięcia nakładów inwestycyjnych (CAPEX) były bardzo głębokie. Oczekujemy, że podaż 
i popyt wrócą do poziomu równowagi w drugiej połowie roku.  

Podtrzymujemy nasze neutralne stanowisko odnośnie metali przemysłowych, jednak 
z negatywnym nastawieniem. W sektorze tym nadal panuje nadpodaż i najpewniej pozostanie 
tak do końca roku. Co istotne, ceny pozostają powyżej kosztu krańcowego produkcji z powodu 
osłabienia walut krajów producentów. Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej w Chinach, ceny 
prawdopodobnie będą wspierane w krótkim terminie. 

W przypadku większości zbiorów w sektorze towarów rolnych mamy do czynienia z nadpodażą, 
jednak rolnicy coraz bardziej odczuwają presję niskich cen, co również może przełożyć się na 
podaż. Chociaż cały czas istnieje możliwość pogorszenia się warunków pogodowych w efekcie 
La Niña (okresy niższej od przeciętnej temperatury mórz), perspektywa nie uległa pogorszeniu 
na tyle, aby mogła stanowić wsparcie dla cen pszenicy i kukurydzy. Utrzymujemy zatem naszą 
ocenę na poziomie neutralnym. 

Pozostajemy pozytywni w ocenie metali szlachetnych, a w szczególności złota. Realne stopy 
w USA spadają, gdyż ryzyko globalnego spowolnienia gospodarczego oznacza, że Fed będzie 
skłonny do tolerowania wyższego ryzyka inflacji. Pozytywnie przekłada się to na złoto, jako że 
ogranicza ono koszt alternatywny inwestorów. Jednocześnie może ono być beneficjentem 
napływów kapitału do bezpiecznych przystani, biorąc pod uwagę podwyższoną globalną 
niepewność polityczną.  

- (0) 

 
Nieruchomości 
w Wielkiej 
Brytanii 

 

Słabość funta może przyciągnąć więcej inwestorów zagranicznych, chociaż ich skłonność do 
inwestowania jest w dużej mierze zależna od perspektyw brytyjskiej gospodarki i poziomu 
czynszów. Uważamy, że zarówno brytyjscy, jak i zagraniczni inwestorzy w krótkim okresie 
powstrzymają się od działania, czego efektem będzie wyraźny spadek liczby transakcji, do 
momentu wyjaśnienia kwestii związanych z polityką.  

W tym czasie ceny wynajmu nieruchomości komercyjnych w centrum Londynu mogą spadać 
przez najbliższy rok lub 2 lata, ponieważ firmy przenoszące część działalności do państw UE 
mogą próbować podnająć dotychczas wynajmowane powierzchnie. Wzrost czynszów w innych 
sektorach może ustać, ponieważ firmy odwlekają podpisywanie umów najmu. Co więcej, 
rentowność nieruchomości może rosnąć jeśli inwestorzy obniżą swoje oczekiwania wzrostu 
czynszów w przyszłości i skierują swoją uwagę na inne państwa o mniejszym ryzyku politycznym.  

Patrząc w przyszłość, nadal jest za wcześnie, aby ocenić jak bardzo spaść może wartość 
nieruchomości. W Wielkiej Brytanii, a w szczególności w Londynie, rynek jest jednak bardzo 
transparentny, a ceny dostosowują się i znajdują nowy poziom równowagi całkiem szybko. 
Rynek jest obecnie także w lepszym stanie niż jeszcze w roku 2007, aby przetrwać potencjalne 
szoki, z uwagi na niski poziom wolnych przestrzeni biurowych i przemysłowych, a także wysoką 
premię ponad 10-letnich brytyjskich obligacji skarbowych. Co więcej ostatnie transakcje 
finansowane były kapitałem własnym, a nie długiem, przez co liczba zdesperowanych 
sprzedających powinna być relatywnie mniejsza.  

+ Nieruchomości 
w Europie 

Pojawiają się oznaki stabilizowania poziomu aktywności na rynku, ponieważ w I kwartale 2016 r. 
rentowności wynajmu powierzchni mieszkalnych i biurowych w największych miastach 
unormowały się. Podczas gdy może to oznaczać zmianę sentymentu, my postrzegamy to bardziej 
jako próbę spokojnej analizy sytuacji przez inwestorów po obfitującym w wydarzenia roku 2015. 
Pomimo ostatniego zawężenia się rentowności, nieruchomości są nadal wycenione relatywnie 
atrakcyjnie, biorąc pod uwagę dużą premię ponad obligacje skarbowe i perspektywy stabilnego 
wzrostu czynszów w nadchodzących kilku latach. Uważamy ponadto, że inwestorzy są świadomi 
ryzyka politycznego po Brexicie, jednak niechętnie będą zmniejszać zainteresowanie 
nieruchomościami z Europy kontynentalnej. Niechęć ta może stawać się nawet większa, jeśli 
część kapitału przeznaczona na rynek brytyjski zostanie przekierowana na kontynent. 

Oczekujemy, że całkowite stopy zwrotu z przeciętnej nieruchomości europejskiej o ratingu 
inwestycyjnym wyniosą przeciętnie 7-8% w skali roku, do końca roku 2020. 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. 
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Perspektywy ekonomiczne 
Ścieżka 
centralna 

Aktualizacja prognozy i scenariusze: powolny wzrost z rosnącym ryzykiem politycznym 
Po kilku obniżkach nasza prognoza globalnego wzrostu pozostaje niezmieniona na poziomie 
2,5%. Główny efekt Brexitu odczuwalny będzie w większości w Wielkiej Brytanii, której 
perspektywę rozwoju w przyszłym roku obniżyliśmy o połowę. Prognozy dla strefy euro również 
uległy obniżeniu w konsekwencji zmniejszenia się popytu ze strony jednego z największych 
partnerów handlowych i wzrostu niepewności wywołanej wynikiem referendum. Czynniki te 
będą wpływać na niższy poziom wymiany handlowej w roku 2017, jednak ich ogólny wpływ 
w wymiarze globalnym nie będzie duży z uwagi na udział Wielkiej Brytanii w światowej 
gospodarce. 

Prognozę wzrostu dla Wielkiej Brytanii w 2016 roku obniżyliśmy z 1,9% do 1,6%. Warto dodać, 
że wydaje się to być mniej niż w rzeczywistości z uwagi na rewizję PKB za I kwartał (przed 
Brexitem), wynikającą z danych o produkcji i budownictwie. Wpływ Brexitu jest bardziej 
widoczny od prognozy na rok 2017, którą zredukowaliśmy z 1,6% do 0,8%. Wraz 
z perspektywą dla Wielkiej Brytanii obniżyliśmy prognozę PKB dla strefy euro z 1,7% do 1,6% 
w roku 2016 oraz z 1,6% do 1,3% w 2017. Wynika to z niższego poziomu oczekiwanego 
eksportu do Wielkiej Brytanii, z racji spadku tamtejszego popytu oraz niższego tempa wzrostu 
inwestycji. 

Po decyzji o Brexicie prognozy dla rynków wschodzących w głównej mierze pozostają 
niezmienione. Przeszkody dla wzrostu wydają się niewielkie, choć istnieje ryzyko dla rozwoju 
niektórych gospodarek, jednak efekty inflacyjne będą ograniczone umożliwiając prowadzenie 
ekspansywnej polityki pieniężnej i fiskalnej. Najbardziej dotkniętymi gospodarkami mogą 
okazać się europejskie, podczas gdy azjatyckie i te z Ameryki Łacińskiej wydają się być 
odizolowane. Wśród krajów BRIC perspektywy są mieszane, biorąc pod uwagę słaby I kwartał 
w Brazylii i zaskakująco dobry w Rosji. Nieznacznie lepsze dane z Chin również skłaniają do 
podwyżki prognozy, jednak pozostajemy zdania, że tempo rozwoju spowolni w tym i przyszłym 
roku. Najlepsze pod względem wzrostu w tej oraz jakiejkolwiek innej grupie dużych rynków 
wschodzących są Indie, chociaż postęp reform w najlepszym wypadku można określić jako 
powolny.  

Prognozujemy, że inflacja w ujęciu globalnym wzrośnie do 2,2% w tym i 2,5% w 2017 roku. 
Prognoza na kolejny rok jest częściowo determinowana przyszłymi cenami ropy (krzywa jest 
wyżej, jednak mniej stroma) oraz tym, że nie zobaczymy znaczących efektów drugiej rundy 
wynikających z przełożenia się wyższej inflacji na wynagrodzenia.  

W kontekście polityki monetarnej, oczekujemy podwyżek stóp procentowych w USA w grudniu. 
Stopa funduszy Fed wzrośnie do poziomu 0,75% do końca 2016 r. i 1,25% przed końcem roku 
2017. Oczekujemy kontynuacji luzowania przez EBC, a także większego nastawienia na skup 
obligacji (QE) krajów peryferyjnych lub tzw. Outright Monetary Transactions (OMT). Po 
Ludowym Banku Chin oczekuje się obniżek stóp procentowych i stopy rezerwy obowiązkowej 
na przestrzeni prognozowanego okresu. W Japonii część presji na BoJ będzie zmniejszona 
przez wsparcie fiskalne i dalsze odsuwanie w czasie kwestii podatku od konsumpcji. Uważamy 
jednak, że Bank zacznie eksperymentalnie zrzucać „pieniądze z helikoptera” do końca 2017 r. 

Wykres 1. Wzrost globalny i prognozy na rok 2016 i 2017 

 
Źródło: Thomson Datastream, Schroders Economics Group, 30 czerwca 2016 r.  
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Rynkowe stopy zwrotu 
  Całkowity zwrot Waluta Czerwiec II kw. Od początku 

roku 

Akcje 

S&P 500 — Stany Zjednoczone USD 0,3 2,5 3,8 

FTSE 100 — Wielka Brytania GBP 4,7 6,5 6,6 

EURO STOXX 50 EUR -6,1 -1,9 -9,5 

DAX — Niemcy EUR -5,7 -2,9 -9,9 

IBEX — Hiszpania EUR -9,0 -4,6 -12,2 

FTSE MIB — Włochy EUR -9,5 -7,6 -21,8 

TOPIX — Japonia JPY -9,6 -7,4 -18,5 

S&P/ASX 200 — Australia AUD -2,5 3,9 1,1 

HANG SENG — Hongkong HKD 1,4 2,4 -2,4 

Akcje — rynki 
wschodzące 

MSCI EM Lokalna 1,7 0,8 3,6 

MSCI Chiny CNY 1,1 0,3 -4,4 

MSCI Rosja RUB -0,2 0,5 8,3 

MSCI Indie INR 1,6 5,7 3,2 

MSCI Brazylia BRL 6,3 3,0 18,6 

Obligacje 
skarbowe (10-
letnie) 

Amerykańskie obligacje skarbowe USD 3,3 3,3 8,3 

Brytyjskie obligacje skarbowe GBP 5,3 5,3 10,8 

Niemieckie obligacje skarbowe EUR 2,6 2,7 8,2 

Japońskie obligacje skarbowe JPY 1,3 2,0 5,3 

Australijskie obligacje skarbowe AUD 2,6 4,6 10,4 

Kanadyjskie obligacje skarbowe CAD 2,5 2,8 4,8 

Surowce 

GSCI Surowce USD 0,1 12,7 9,9 

GSCI Metale szlachetne USD 9,3 8,1 25,4 

GSCI Metale przemysłowe USD 5,7 5,3 7,3 

GSCI Towary rolne USD 0,0 7,9 6,9 

GSCI Energia USD -1,2 19,0 11,7 

Ropa naftowa (Brent) USD -0,9 24,2 39 

Złoto USD 8,8 7,0 24,4 

Instrumenty 
kredytowe 

Bank of America/Merrill Lynch US high 
yield master USD 1,1 5,9 9,3 

Bank of America/Merrill Lynch US 
corporate master USD 2,2 3,5 7,6 

Instrumenty 
dłużne rynków 
wschodzących 

JP Morgan Global EMBI USD 3,7 5,4 10,9 

JP Morgan EMBI+ USD 4,6 6,0 12,3 

JP Morgan ELMI+ Lokalna 0,4 1,0 2,3 

Waluty 

EUR/USD   -0,3 -2,6 1,8 

EUR/JPY   -7,0 -10,5 -12,2 

JPY/USD   7,2 8,9 16,0 

GBP/USD   -8,1 -7,3 -9,7 

AUD/USD   3,1 -2,3 3,1 

CAD/USD   1,3 0,7 7,1 

Źródło: Thomson Datastream, Bloomberg, 30 czerwca 2016 r.  

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