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Kategoria Ocena Komentarze 

Akcje 0 

Podtrzymujemy nasze neutralne nastawienie do rynku akcji, aczkolwiek jesteśmy 
bardziej ostrożni niż miesiąc temu. Zmienność na rynkach akcji pozostanie 
wysoka. Spowolnienie tempa wzrostu naszych wskaźników cyklu 
koniunkturalnego będzie wywierać presję na premię za ryzyko akcji. Jednak w 
porównaniu z poprzednimi okresami spowolnienia gospodarczego, gdy polityka 
pieniężna podlegała zacieśnianiu, uważamy że obecna faza osłabienia będzie 
bardziej przyjazna ryzykownym aktywom. Banki centralne kontynuują bowiem 
prowadzenie ultra akomodacyjnej polityki monetarnej.  

USA  + 

Podtrzymujemy naszą pozytywną ocenę rynku akcji w USA. Podczas gdy nasze modele 
ilościowe wskazują na neutralną ocenę amerykańskiego rynku akcji, wynikającą z 
wysokich wycen aktywów, które znoszą efekt pozytywnego momentum, to nasze analizy 
jakościowe przemawiają na korzyść tego regionu. W zestawieniu z globalną grupą 
porównawczą wierzymy, że niska beta oraz wysoka jakość rynku akcji w USA umożliwia 
dostęp do bardziej stabilnego otoczenia rynkowego, przy stanowiącym wyzwanie 
spowolnieniu światowego tempa rozwoju gospodarczego. 

Wielka Brytania  0 

Nasze jakościowe oceny przyczyniają się do podtrzymania neutralnej oceny 
brytyjskiego rynku akcji. Podczas gdy wyraźna deprecjacja funta oddziałuje pozytywnie 
na zorientowane na export spółki wchodzące w skład indeksu FTSE 100, to ostateczna 
ocena rynku, uwzględniająca ryzyko Brexitu, jest czynnikiem przemawiającym za 
ostrożnością. 

Europa - 

W tym miesiącu dokonaliśmy obniżenia naszej oceny europejskiego rynku akcji z 
neutralnej do umiarkowanie negatywnej. Pomimo atrakcyjnych wycen, ujemne stopy 
procentowe oraz ulegająca wypłaszczeniu krzywa rentowności prawdopodobnie będą 
strukturalnie obniżać zyskowność spółek. Przy szansach na dalsze spadki stóp 
procentowych uważamy, że region będzie znajdował się pod negatywnym wpływem 
słabego tempa rozwoju, które może wymusić niższe wyceny. 
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Japonia  0 

Pomimo że wyceny japońskiego rynku, wynikające z naszego modelu oceny 
poszczególnych państw, należą do najbardziej atrakcyjnych, to uważamy, że negatywne 
skutki odbicia kursu jena będą stanowiły silniejszą przeszkodę dla zysków, niż jest to 
obecnie odzwierciedlone w konsensusie rynkowym. Jednak perspektywa luzowania 
polityki pieniężnej przez Bank Japonii (BoJ) powstrzymuje nas przed negatywnym 
nastawieniem do tego rynku.  

Kraje Pacyfiku 
(bez Japonii)  0 

Podtrzymujemy naszą neutralną ocenę regionu Pacyfiku (bez Japonii), gdyż niskie 
tempo wzrostu w Hongkongu i Singapurze jest rekompensowane bardziej atrakcyjnymi 
wycenami w Australii. Obecna, bardziej gołębia postawa Rezerwy Federalnej (Fed) oraz 
dodatkowy czynnik stymulujący ze strony Chin, korzystnie wpływają na rynki w średnim 
terminie. 

Rynki 
wschodzące 0 

Po podniesieniu oceny tego regionu w marcu, w tym miesiącu decydujemy się na 
podtrzymanie naszej neutralnej oceny. Słabszy dolar, wyższe ceny ropy naftowej oraz 
zmniejszenie  ryzyka związanego z chińską gospodarką to czynniki wspierające wzrost 
wycen. Nie jest to jednak pierwsze tego typu wydarzenie od rozpoczęcia się bessy na 
rynkach wschodzących w 2010 r. Pozostajemy zatem neutralni, oczekując 
potwierdzenia, że odbicie ma charakter zrównoważony. 

 

Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
skarbowe + 

Podtrzymujemy naszą umiarkowanie pozytywną ocenę ryzyka stopy procentowej, 
gdyż banki centralne kontynuują zmagania w celu normalizacji stóp 
procentowych w warunkach niepewności, co do wzrostu gospodarczego i inflacji.  

USA  0  
W tym miesiącu podtrzymujemy naszą neutralną ocenę rynku amerykańskiego. Wraz z 
potencjalnym dalszym wypłaszczaniem krzywej rentowności, na skutek pogarszania się 
ważnej dla Fed relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym a inflacją, powinniśmy 
obserwować przesunięcie krótkiego końca krzywej w górę.  

Wielka Brytania  0 

Podczas gdy brytyjskie obligacje skarbowe uważamy za największych beneficjentów 
niskich stóp procentowych w strefie euro, to oczekujemy podwyższonej zmienności tych 
papierów w nadchodzących miesiącach, w związku z nadchodzącym referendum 
dotyczącym członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Z tych powodów 
pozostajemy neutralni w ocenie tych papierów, pomimo pierwszych oznak spowolnienia 
wzrostu gospodarczego. 

Niemcy + 

W tym miesiącu podnieśliśmy ocenę rynku niemieckiego do umiarkowanie pozytywnej. 
Ponownie otworzyliśmy pozycje na wypłaszczenie krzywej rentowności. Oczekujemy 
zysku, gdyż silniejsza europejska waluta ogranicza oczekiwania inflacyjne, a polityka 
EBC koncentruje się raczej na podaży pieniądza niż na słabszej walucie. 
Prawdopodobnie, niepewność dotycząca skuteczności polityki pieniężnej będzie 
skutkować obniżką długoterminowych rentowności.  

Japonia  0  
Pomimo nieatrakcyjnie niskich/ujemnych rentowności, podtrzymujemy sugestię 
utrzymywania pozycji na średnim i długim końcu krzywej, z racji wsparcia udzielanego 
przez agresywną politykę Banku Japonii (BoJ) oraz uporczywie niskich oczekiwań 
inflacyjnych. 

Obligacje 
amerykańskie 
powiązane z 
inflacją  

0 
Dokonaliśmy obniżki opłacalności rynku amerykańskiego do poziomu neutralnego, po 
tym jak gwałtowne wzrosty cen surowców, wspierane słabym dolarem, doprowadziły do 
niższych poziomów rentowności i redukcji okazji wynikających z wycen.  

Rynki 
wschodzące 0 

W przypadku rynków wschodzących pozostajemy neutralni względem obligacji 
denominowanych w dolarze amerykańskim. W ślad za gwałtowną poprawą spreadów, 
dostrzegamy pogorszenie trendu, z możliwością wzrostu zmienności cen tych 
instrumentów.  
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Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
korporacyjne 
na poziomie 
inwestycyjnym 

+ 
 

USA  + 
Pozostajemy pozytywnie nastawieni do amerykańskiego rynku obligacji korporacyjnych 
na poziomie inwestycyjnym, pomimo ostatniego zacieśnienia spreadów. Wyceny 
pozostają umiarkowanie atrakcyjne, a rosnąca w siłę amerykańska gospodarka stanowi 
wsparcie. 

Europa 0 

W tym miesiącu obniżyliśmy naszą ocenę europejskich obligacji korporacyjnych o 
ratingu inwestycyjnym. Spready zawęziły się obecnie do poziomów z początku roku, 
podczas gdy nasze analizy sugerują, że ogłoszony przez EBC program zakładający 
skup obligacji sektora przedsiębiorstw (Corporate Sector Purchase Program), nie 
obejmie swoim zakresem takiej ilości papierów, jak sugerują to bieżące wyceny rynkowe. 

 

Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
high yield +  

USA  + 

Spready uległy znacznemu zawężeniu z szerokich poziomów w lutym, ale wciąż 
pozostają atrakcyjne w długim horyzoncie. Jesteśmy świadomi ryzyka spadków cen 
związanych z pogarszającymi się fundamentami, ale wierzymy, że ryzyko jest obecnie 
wyceniane atrakcyjnie. Jednocześnie techniczny obraz ulega poprawie, wraz z 
pozytywnym saldem przepływu środków funduszy powierniczych. 

Europa  0 

Spready na europejskim rynku obligacji high yield pozostają zakotwiczone na poziomie 
długoterminowej średniej. Przy takim poziomie wycen nie postrzegamy tego obrazu jako 
pozytywnego. Poza tym, uważamy że inwestorzy mogą oceniać ten rynek zbyt 
optymistycznie, za sprawą programu skupu obligacji z sektora korporacyjnego (CSSP) 
przez EBC. 

 

Kategoria Ocena Komentarze 

Surowce 0 Podtrzymujemy neutralne nastawienie do surowców, gdyż carry pozostaje 
ujemne, a światowa gospodarka ulega powolnej i zdesynchronizowanej poprawie.  

Energia + 

Wierzymy, że długoterminowe wyceny są zbyt pesymistyczne, gdyż cięcia nakładów 
inwestycyjnych były dramatyczne. Oczekujemy powrotu rynków do poziomu równowagi 
w drugiej połowie roku. Przy poprawie dynamiki zapasów i carry karzącym inwestorów w 
mniejszym niż do tej pory stopniu, podnieśliśmy naszą ocenę sektora energetycznego 
do pozytywnej. 

Złoto + 
Utrzymujemy pozytywne nastawienie do złota. Realne stopy kontynuują spadki, gdyż 
ryzyko globalnego spowolnienia gospodarczego prowadzi do asymetrycznego podejścia 
przez Fed do ryzyk związanych z inflacją.  

Metale 
przemysłowe 0 

Rynek pozostaje pod wpływem nadpodaży, a ceny wciąż przewyższają krańcowy koszt 
produkcji. Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej w Chinach, ceny prawdopodobnie 
będą wspierane w krótkim terminie. Podtrzymujemy więc naszą neutralną ocenę, z 
negatywnym nastawieniem. 

Towary rolne 0 
Plony głównych zbóż pozostają obfite, z trzecim rekordem zbiorów w 2015 r. Niemniej 
jednak, przechodzenie El Niño, o czwartej co do skali intensywności zjawiska od 1950 
r., oraz rosnące zagrożenie silnym La Niña w 2016 r., może negatywnie odbić się na 
przyszłych zbiorach. Podtrzymujemy zatem neutralną opinię z perspektywą wzrostową. 

 

Kategoria Ocena Komentarze 

Waluty   

Dolar 
amerykański 0 

W tym miesiącu dokonaliśmy obniżki naszej oceny dolara amerykańskiego. Na kurs 
waluty oddziałują obecnie przeciwstawne siły w postaci wciąż umacniającej się 
amerykańskiej gospodarki oraz słabej koniunktury innych gospodarek. Taka sytuacja 
wymusiła na Fed przedstawienia bardziej dopracowanego stanowiska, względem 
planowanej ścieżki podwyżek stóp procentowych. Oczekujemy, że dolar będzie 
podlegał znacznym wahaniom względem walut z gospodarek grupy G10, w związku z 
tym, że obawy o "wojny walutowe" są obecnie lepiej rozpoznawalne i ograniczane. 
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Funt brytyjski 0 

W tym miesiącu pozostajemy neutralni w ocenie funta. Dążenie Banku Anglii do 
normalizacji stóp procentowych, połączone ze stosunkowo silną gospodarką Wielkiej 
Brytanii powinno wywoływać presję na umacnianie się funta względem innych 
gospodarek grupy G10. Jednakże, zauważamy że niepewność wokół Brexitu ciąży 
obecnie brytyjskiej walucie.  

Euro 0 
EBC pozostaje bardzo agresywny w dążeniu do utrzymania siły gospodarki i zwalczaniu 
sił deflacyjnych. Jednak gospodarka strefy euro odnotowała istotną poprawę w stosunku 
do minionego roku. W wyniku istnienia tych przeciwstawnych sił, pozostajemy w tym 
momencie neutralni co do europejskiej waluty. 

Jen japoński 0 

W tym miesiącu podnieśliśmy ocenę dla jena, przywracając ją do neutralnego poziomu. 
Po ograniczonej reakcji rynku na obniżenie stóp procentowych do negatywnych 
poziomów, uważamy że Bank Japonii, zamiast dalszych ruchów w tym zakresie, będzie 
się koncentrował na zwiększeniu skali luzowania ilościowego, a być może i ekspansji 
fiskalnej. Naszym zdaniem takie działanie ograniczy potencjalny wpływ na walutę. 

Frank 
szwajcarski  0 

Szwajcarski Bank Narodowy podtrzymuje swoją aktywność na rynku walutowym w celu 
zarzadzania kursem CHF, który w jego opinii jest przewartościowany. Najnowsze dane 
makroekonomiczne okazały się korzystniejsze, ale inflacja pozostaje na komfortowo 
ujemnym poziomie, a dalsze działania Szwajcarskiego Banku Centralnego są mało 
prawdopodobne. W rezultacie nasza ocena pozostaje neutralna. 

Źródło: Schroders, kwiecień 2016 r. Opinie o obligacjach korporacyjnych i high yield są oparte na spreadach kredytowych (tj. zabezpieczonych przed ryzykiem stopy 
procentowej). Nasze prognozy dotyczące walut przygotowywane są w porównaniu do dolara amerykańskiego, za wyjątkiem samego dolara, który opiera się o 
koszyk ważony wartością handlu zagranicznego z poszczególnymi krajami. 
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