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Kategoria Ocena Komentarze 

Akcje 0 

Utrzymujemy naszą dotychczasową neutralną ocenę i podtrzymujemy zdanie, że 
globalne rynki akcji będą poruszały się w wąskim trendzie bocznym w 
horyzoncie 12 miesięcy. Przy konserwatywnych założeniach co do tempa 
wzrostu globalnej gospodarki nasza ocena premii za ryzyko akcji sugeruje, że 
ich wyceny są godziwe. 

USA  0 

Utrzymujemy neutralną ocenę rynku amerykańskiego. Uważamy, że wyceny rynkowe 
nie odzwierciedlają podwyższonego ryzyka wynikającego z niepewności co do działań 
FED oraz zbliżających się wyborów prezydenckich. Jednak bardziej defensywny 
charakter amerykańskiego rynku w porównaniu z innymi rynkami akcyjnymi sprawia, 
że pozostaje on atrakcyjną propozycją dla inwestorów.   

Wielka Brytania  + Pozostajemy pozytywnie nastawieni do rynku akcji w Wielkiej Brytanii ze względu na 
poprawę prognoz dla zysków dużych spółek, wynikającą z deprecjacji funta w 2016 r. 

Europa 0 
Podnieśliśmy naszą ocenę europejskich akcji do neutralnej. Większość z cyklicznych 
wskaźników gospodarczych osiągnęła już swoje minima, podczas gdy ogłoszenie 
wyników stress-testów dla banków doprowadziło do większej przejrzystości sektora 
oraz poprawiło postrzeganie ryzyka systemowego. 

Japonia  - 
Utrzymujemy naszą negatywną ocenę rynku japońskiego, ze względu na niskie 
perspektywy zysków, wynikające z wysokiego kursu jena. Przyglądamy się bliżej 
działaniom Banku Japonii (BoJ) wypatrując sygnałów dodatkowego luzowania 
ilościowego.  

Kraje Pacyfiku 
(bez Japonii)  0 

Utrzymujemy neutralną ocenę dla krajów Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii. 
Pozostajemy negatywnie nastawieni do Singapuru, wyrażając obawy o wewnętrzne i 
zewnętrzne przeciwności, z którymi muszą się mierzyć tamtejsze przedsiębiorstwa. 
Jest to równoważone pozytywną oceną Australii, gdzie rynek oferuje atrakcyjne 
wyceny, wysokie stopy dywidendy, zaś bank centralny prowadzi łagodną politykę 
pieniężną. 
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Rynki 
wschodzące 0 

Po ponad 5 latach relatywnie słabszych wyników, sądzimy że wskaźniki wyceny dla 
rynków wschodzących są na niskich poziomach i dostosowane do ograniczonych 
perspektyw światowej gospodarki. Pozostają one jednak bardzo ryzykowną inwestycją 
w obliczu kondycji globalnej gospodarki. Zmiana naszej oceny na pozytywną wymaga 
solidnej poprawy w ramach cyklu koniunkturalnego. 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
skarbowe 0 

Pozostajemy neutralni wobec ryzyka stopy procentowej, gdyż mniej atrakcyjne 
poziomy wycen rekompensowane są ponownym stymulowaniem gospodarki 
oraz pozytywnym trendem. Wskaźniki inflacji oraz wzrostu gospodarczego nie 
zaskakują na plus, a zatem premia czasowa pozostanie prawdopodobnie 
ograniczona. 

USA  0  

Utrzymujemy nasze neutralne nastawienie do ryzyka stopy procentowej w USA. Krótki 
koniec krzywej może ulec przesunięciu w górę wraz z bardziej jastrzębimi 
komunikatami ze strony członków Fed nakierowanymi na zapewnienie premii na rynku 
stopy procentowej. Obecnie rynek nie wycenia bowiem jakiegokolwiek 
prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych w krótkim terminie.  

Wielka Brytania  0 
Utrzymujemy nasze neutralne nastawienie do brytyjskich obligacji skarbowych.  
Niepewność polityczna i gospodarcza po decyzji o Brexicie wciąż ciąży perspektywom 
wzrostu. Jest to jednak równoważone wyższymi oczekiwaniami inflacyjnymi, 
wynikającymi z deprecjacji waluty.  

Niemcy + 
Pozostajemy pozytywnie nastawieni do ryzyka stopy procentowej w Niemczech. 
Rentownościom obligacji o długim terminie zapadalności wciąż sprzyja akomodacyjna 
polityka Europejskiego Banku Centralnego, który pozostaje pod presją doprowadzenia 
do wzrostu inflacji. 

Japonia  0  
Strukturalne ograniczenia wzrostu gospodarczego pozostają czynnikiem wspierającym 
japońskie obligacje skarbowe. Jednak przy wyśrubowanych wycenach oraz 
skoncentrowanej strukturze właścicielskiej oczekujemy częstszych gwałtownych 
ruchów na rentownościach. 

Obligacje 
amerykańskie 
powiązane z 
inflacją  

+  
Utrzymujemy naszą pozytywną ocenę rentowności tych instrumentów w ujęciu 
realnym, gdyż oczekujemy utrzymania się presji wynikającej z niepewności co do 
wzrostu i słabszego kursu dolara.  

Rynki 
wschodzące 0 

Pozostajemy neutralni wobec obligacji rynków wschodzących denominowanych w 
dolarze przy jednoczesnej preferencji papierów w lokalnej walucie. Dostrzegamy tam 
pozytywne rentowności w ujęciu realnym oraz stabilizującą się zmienność kursu 
walutowego.  

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
korporacyjne 
na poziomie 
inwestycyjnym 

0 
 

USA  0 
Utrzymujemy naszą neutralną ocenę wobec amerykańskiego rynku obligacji 
korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym. Pomimo że wyceny nie są tak atrakcyjne jak 
kilka miesięcy wcześniej, popyt ze strony inwestorów pozostaje czynnikiem 
wspierającym tę klasę aktywów w środowisku niskich stóp procentowych.   

Europa 0 

Na skutek prowadzonego przez EBC programu skupu obligacji sektora 
korporacyjnego (ang. Corporate Sector Purchase Programme - CSPP), spready 
uległy zawężeniu, a wyceny nie prezentują się już atrakcyjnie. Jednak wprowadzenie 
podobnego programu w Wielkiej Brytanii będzie prawdopodobnie stanowiło wsparcie 
techniczne dla europejskich obligacji korporacyjnych.   
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Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
high yield   

USA  0 

Utrzymujemy neutralną ocenę amerykańskich obligacji high yield. Wyceny uległy 
znacznemu pogorszeniu na skutek zacieśnienia się spreadów w ciągu II kwartału. 
Jesteśmy obecnie ostrożni względem ostatniego oddzielenia się cen energii i 
spreadów na obligacjach high yield. 

Europa  0 
Pozostajemy neutralni wobec spreadów na europejskim rynku high yield, przy 
poziomie wycen bliskim ich długoterminowej średniej. Fundamenty są neutralne - 
pomimo że rośnie poziom zadłużenia, to wskaźnik pokrycia odsetek pozostaje wysoki. 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Surowce + 

Ceny osiągnęły poziom, przy którym dostrzegamy dowody na wyraźne 
dostosowanie się popytu na niektórych rynkach. Co więcej, do tej pory ceny 
okazały się odporne na zmiany sentymentu rynkowego w tym roku, a inwestorzy 
wciąż zwiększają w swoich portfelach pozycje w tej klasie aktywów. Powinno to 
sprzyjać szerokiemu rynkowi surowców i skłania nas ku pozytywnej ocenie. 

Energia ++ 
Dokonujemy podwyżki oceny dla energii do podwójnie pozytywnej ze względu na 
poprawiającą się dynamikę zapasów oraz spowalniające tempo wzrostu podaży. 
Długoterminowe wyceny wciąż wydają się być zbyt pesymistyczne w obliczu 
znacznego ograniczenia nakładów kapitałowych. 

Złoto + 
Pozostajemy pozytywnie nastawieni do złota, którego cena powinna mieć wsparcie w 
niepewności co do kierunku polityki pieniężnej w środowisku obaw o tempo wzrostu 
światowej gospodarki. 

Metale 
przemysłowe 0 

Pozostajemy neutralni z perspektywą spadkową wobec metali przemysłowych. Rynek 
pozostaje pod wpływem nadpodaży, a ceny wciąż przewyższają krańcowy koszt 
produkcji. Jednak wraz z poprawą sytuacji gospodarczej w Chinach, ceny 
prawdopodobnie będą wspierane w krótkim terminie.  

Towary rolne 0 

Podtrzymujemy naszą neutralną ocenę dla rynku towarów rolnych. Prognozy pogody 
okazały się lepsze niż się spodziewano, a dane o podaży głównych zbóż zaskoczyły 
pozytywnie. Doprowadziło to do zmniejszenia premii wynikającej z warunków 
pogodowych, którą w ostatnim czasie rynek ujmował w cenach. Pomimo 
wymagających fundamentów uważamy, że ceny powinny być wspierane przez 
sięgające 50-75% prawdopodobieństwo wystąpienia La Niña późnym latem. 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Waluty   

Dolar 
amerykański +  

Podtrzymujemy nasze pozytywne nastawienie do amerykańskiego dolara. Przy 
postępującej dywergencji wzrostu gospodarczego dostrzegamy potencjał do 
umocnienia się dolara w średnim terminie względem walut z rynków rozwiniętych, w 
tym do euro i do funta. Nasza ocena dolara względem walut z rynków wschodzących 
pozostaje neutralna - głównie ze względu na wysokość stóp procentowych oraz 
oczekiwania co do wzrostu gospodarczego, wynikające z cyklu koniunkturalnego.  

Funt brytyjski - 

Dokonaliśmy obniżki oceny dla funta do negatywnej. Uważamy że dane o kondycji 
gospodarki będą ulegały dalszemu pogarszaniu, tak jak sugerowały to wskaźniki 
aktywności gospodarczej obejmujące okres już po decyzji o Brexicie. Sierpniowe 
posiedzenie Banku Anglii (BoE) wskazało na silną chęć działania w celu dalszego 
pobudzania gospodarki, co naszym zdaniem może doprowadzić do spadku notowań 
funta. Podatność funta na odpływy kapitału przy obecnym deficycie na rachunku 
bieżącym jest zjawiskiem zasługującym na szczególną uwagę. 

  



Schroders Inwestowanie w wiele klas aktywów Materiał przeznaczony wyłącznie  
dla doradców i inwestorów profesjonalnych  

 

Euro 0 

W tym miesiącu pozostajemy neutralni wobec euro. Kluczowym czynnikiem 
wpływającym na kurs euro będzie prawdopodobnie skutek, jaki dla fundamentów 
gospodarki będzie miała decyzja o Brexicie. Niezależnie od tego czy odbędzie się to 
przez rozprzestrzenienie się ryzyka politycznego skutkującego negatywnym 
sentymentem, wymianę handlową i inwestycje, czy też działania stymulacyjne. Rozwój 
sytuacji w kontekście włoskich banków jest obecnie szczególnie istotny, gdyż obrazują 
one ryzyko systemowe w Europie.  

Jen japoński + 

Podnieśliśmy naszą oceną japońskiego jena do pozytywnej. Przy rozczarowujących 
działaniach władz, zarówno po stronie polityki pieniężnej jak i fiskalnej, inwestorzy 
mogą szybko budować krótkie pozycje na walutę. Dodatkowo, utrzymująca się 
globalna niepewność polityczna i gospodarcza skutkuje napływem kapitału do 
"bezpiecznych przystani", skutkując narastaniem nadwyżki w rachunku obrotów 
bieżących. 

Frank 
szwajcarski  0 

Pozostajemy neutralni wobec franka szwajcarskiego. Szwajcarski Bank Centralny 
kontynuuje działania mające na celu osłabienie waluty w celu udzielenia wsparcia 
firmom eksportowym. Inflacja pozostaje na ujemnym poziomie, ale ostatnie dane 
makroekonomiczne wskazują na pewne odbicie. Dalsze działania w zakresie polityki 
pieniężnej są naszym zdaniem mało prawdopodobne. 

 
Źródło: Schroders, sierpień 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ważne informacje: Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców. Ten dokument nie jest adresowany do klientów 
detalicznych. 
Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Schroders’ Multi-Asset Group i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub 
przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy. 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. 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. 
 


