
Schroders Inwestowanie w wiele klas aktywów  

 

 

Schroders — Inwestowanie w wiele klas 
aktywów 

Analizy i oceny 
Oceny miesięczne — luty 2016 r. 
Podsumowanie 

 

Akcje Obligacje 

skarbowe 

Obligacje 

korporacyjne  

o ratingu 

inwestycyjnym 

Obligacje 

high yield 

Surowce Środki 

pieniężne 

 
 

  0       + + + 0     – 

       
 
 

Kategoria Ocena Komentarze 

Akcje 0 

Podtrzymujemy naszą neutralną ocenę rynku akcji. Pomimo poprawy wycen, 
spowolnienie w cyklu gospodarczym pozostaje zagrożeniem. Perspektywy dla 
poszczególnych krajów odzwierciedlają nasze zorientowanie na te o niższym ryzyku. 
Obniżamy oceny rynków europejskich, a podnosimy dla bardziej defensywnego rynku 
amerykańskiego. 

USA  + 

Podnosimy naszą ocenę rynku amerykańskiego do pozytywnej. Ostatnia niepewna stabilizacja 
dolara pomoże zatrzymać spadek tempa wzrostu zysków, zaś komunikat Rezerwy Federalnej 
(Fed) brzmiał bardziej "gołębio" od poprzedniego, odzwierciedlając podwyższoną niepewność 
na rynkach finansowych. Podczas gdy oczekiwania co do globalnego wzrostu nadal spadają, 
wysoka jakość rynku amerykańskiego sprawia, że wygląda on bardziej atrakcyjnie w 
porównaniu z innymi regionami. 

Wielka Brytania  0 

Utrzymujemy neutralną ocenę. Odzwierciedla ona przeciąganie liny między dwoma siłami 
wpływającymi na rynki akcji. Z jednej strony znajduje się słabszy funt, który mógłby sprzyjać 
międzynarodowym korporacjom, a z drugiej obawy związane z zacieśnianiem polityki fiskalnej 
oraz ryzykiem Brexit'u.  

Europa 0 

Obniżyliśmy ocenę dla Europy do neutralnej. Wcześniej rynki mogły polegać na Europejskim 
Banku Centralnym (EBC) oraz deprecjacji euro, przyczyniającymi się do generowania wzrostu 
gospodarczego i zysków z akcji. Teraz waluta zyskała na wartości na skutek poprawy sytuacji 
gospodarczej i rozczarowania rynków planami dalszych działań EBC. Barierą dla zysków na 
rynku akcji jest ograniczona deprecjacja waluty. Uważamy ponadto, że europejski wzrost 
gospodarczy nie wytrzyma próby związanej z globalnym spowolnieniem gospodarczym. 

Japonia  0 
Pomimo korzystnych uwarunkowań jesteśmy zaniepokojeni, że konsensus prognoz dla zysków 
z japońskiego rynku jest zbyt optymistyczny i nie uwzględnia w adekwatnym stopniu wpływu 
silnego i stabilnego jena. Utrzymujemy więc neutralną ocenę. 

Kraje Pacyfiku 
(bez Japonii)  0 

Wyceny w regionie Pacyfiku (bez Japonii) pozostają atrakcyjne. Niemniej jednak momentum jest 
relatywnie niekorzystne, szczególnie w sektorach wrażliwych na spowolnienie w Chinach. 
Dlatego, w obliczu braku średnioterminowych katalizatorów wzrostu, pozostawiamy naszą 
ocenę na poziomie neutralnym. 
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Rynki 
wschodzące – 

Nasza ocena rynków wschodzących pozostaje negatywna. Wyceny wyglądają atrakcyjnie. 
Jednak jakkolwiek wiele z negatywnych informacji znalazło już swoje odzwierciedlenie w 
cenach, nie jesteśmy przekonani, że spowolnienie cyklu, zwiększona niepewność wokół 
perspektyw dla chińskiej gospodarki i ryzyko fiskalne gospodarek wschodzących zostały w pełni 
zdyskontowane przez rynek. Wyższa ocena nie byłaby zasłużona. 

 

Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
skarbowe + 

W warunkach niskiej inflacji i słabego wzrostu gospodarczego pozostajemy pozytywnie 
nastawieni do obligacji skarbowych, rekomendując zwiększanie ryzyka stopy 
procentowej portfela. Strategię z pozytywnym carry wykorzystujemy na rynkach z 
ekspozycją na surowce, takich jak Kanada. Wciąż dostrzegamy podwyższoną zmienność 
rynków wywołaną niepewnością związaną z dywergencją polityk monetarnych banków 
centralnych. 

USA  0  

Podtrzymujemy nasze neutralne nastawienie do amerykańskich obligacji rządowych, jako że 
słabsze dane napływające z gospodarki USA nie zaszkodziły jeszcze wzrostowemu trendowi 
ważonego wymianą handlową kursu dolara. Podczas gdy opowiadamy się za dalszym 
wypłaszczaniem krzywej w krótkim okresie, to dla horyzontu 12-18 miesięcy prognozy są mniej 
jednoznaczne.  

Wielka Brytania  + 

Brytyjskie obligacje rządowe pozostają jednym z głównych beneficjentów niskich stóp 
procentowych w strefie euro. Uporczywie niska inflacja i spadające ceny energii mogą zmusić 
EBC do zwiększenia skali programu luzowania ilościowego (QE), które powinno korzystnie 
odbić się na rynku brytyjskich obligacji, w czasie gdy rentowności niemieckich Bundów 
ponownie zbliżą się do 0%. 

Niemcy 0 

Biorąc pod uwagę nasze zeszłoroczne zyski, osiągnięte dzięki zajęciu pozycji zakładającej 
wypłaszczenie krzywej rentowności, podtrzymujemy neutralną ocenę obligacji niemieckich. 
Dokonując oceny relatywnej preferujemy wyższe carry w przypadku wysokich jakościowo 
instrumentów, takich jak brytyjskie obligacje rządowe. Dalsze luzowanie ilościowe EBC może 
być wyprzedzane przez decyzje inwestorów, a zatem prawdopodobna jest dalsza kompresja 
wzdłuż całej długości krzywej. 

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

Obligacje 
amerykańskie 
powiązane z 
inflacją  

0 

Podtrzymujemy neutralną ocenę amerykańskich obligacji rządowych powiązanych z inflacją. Po 
ostatnich gorszych wynikach w efekcie wysokiego prawdopodobieństwa dalszego umacniania 
się dolara, nasza perspektywa stała się jednak bardziej wyważona wszelkimi słabościami 
amerykańskiej gospodarki, skutkującymi spadkiem realnych rentowności. 

Rynki 
wschodzące – 

W dalszym ciągu unikamy długiego końca krzywej w przypadku obligacji gospodarek 
wschodzących w lokalnych walutach, pozostając niedoważonymi w obligacjach 
denominowanych w dolarze. Czekamy bowiem na pewną stabilizację kursu walut w tych krajach 
oraz dalszą poprawę fundamentów ich gospodarek. Wyceny długu zewnętrznego poprawiły się. 
Uznając transakcje carry za istotny element kształtujący stopę zwrotu, pozostajemy negatywni, 
zważywszy że spready pozostają wrażliwe na pogorszenie fundamentów, wynikające ze 
słabości walut i niskich cen surowców. 

 

Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
korporacyjne na 
poziomie 
inwestycyjnym 

+ 

 

USA  + 

W horyzoncie dwunastu miesięcy, pozostajemy pozytywnie nastawieni do amerykańskiego rynku 
obligacji korporacyjnych na poziomie inwestycyjnym: Wyceny pozostają atrakcyjne, dostępność 
na rynku długu pozostaje satysfakcjonująca (wzrost spreadów rekompensuje niższa stopa wolna 
od ryzyka), a relatywnie mniejsze ryzyko stopy procentowej wynika z niższych oczekiwań 
dotyczących wzrostu gospodarczego. Naszym zdaniem głównym krótkoterminowym 
zagrożeniem pozostają słabe nastroje i nadpodaż obligacji renomowanych firm o ratingu 
inwestycyjnym (obydwa składniki negatywnie przyczyniły się do wyników tej klasy aktywów w 
styczniu). 

Europa + 

Pozostajemy umiarkowanie pozytywnie nastawieni do Europy. Tło gospodarcze z obniżonymi 
stopami i wcześniejszym stadium cyklu kredytowego, powinno ponownie wywołać temat 
transakcji carry, gdy tylko ustabilizuje się krótkoterminowy sentyment, a prawdopodobieństwo 
zarażenia rynku poprzez różne międzynarodowe kanały finansowe ulegnie redukcji. 
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Obligacje high 
yield +  

USA  + 

Pogorszenie sytuacji spółek z sektorów energii i górnictwa zdominowało fundamentalny obraz 
rynku w USA, choć efekty zarażenia płynące ze strony przedsiębiorstw energetycznych są 
niższe niż oczekiwano. Uważamy, że w horyzoncie dwunastu miesięcy istnieje potencjał do 
odbicia rynku. Ostrożniejsi inwestorzy, dysponujący dużymi środkami pieniężnymi, przy 
obecnych poziomach rentowności mogą bowiem ponownie zwrócić się ku tej klasie aktywów. 

Europa  0 

Pozostajemy neutralni wobec europejskiego rynku high yield. Uważamy, że podobnie jak ma to 
miejsce w USA, ta klasa aktywów zmaga się problemami. Jednak w odróżnieniu od 
amerykańskiego rynku, obligacjom nie towarzyszą atrakcyjne wyceny. 

 

Kategoria Ocena Komentarze 

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

Energia 0 

W krótkim okresie rynek niepokoi poziom zapasów. Wierzymy, że długoterminowe wyceny są 
zbyt pesymistyczne, gdyż cięcia nakładów inwestycyjnych były dramatyczne. Oczekujemy 
powrotu rynków do poziomu równowagi w drugiej połowie roku. Z uwagi na zbyt silne 
negatywne carry nie możemy wyrazić opinii bardziej optymistycznej niż neutralna. 

Złoto 0 

Słabsze dane napływające zarówno z amerykańskiej, jak i światowej gospodarki, tłumią 
rynkowe oczekiwania co do stóp procentowych. Powoduje to dalsze spadki stóp realnych. 
Odchodzimy od naszej wcześniejszej negatywnej oceny tego surowca. Chcielibyśmy zobaczyć 
stabilizację globalnych danych makro, osiąganych bez luzowania polityki przez Fed.  

Metale 
przemysłowe 0 

Podtrzymujemy naszą neutralną ocenę z perspektywą spadkową, gdyż koszty produkcji są 
coraz niższe z powodu deprecjacji walut i taniejącej ropy. Spadek zapasów będzie zatem niższy 
niż oczekiwano. Pozostawiając kwestię poprawy stanu chińskiej gospodarki na marginesie, 
czekamy jak nisko mogą spaść ceny metali podstawowych. 

Towary rolne 0 

Podtrzymujemy neutralną opinię z perspektywą wzrostową. Podaż głównych zbóż jest bardzo 
wysoka, co wynika z trzeciego co do wartości rekordu plonów w 2015 roku oraz owocnych 
zbiorów na południowej półkuli. 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. 

 

Kategoria Ocena Komentarze 

Waluty   

Dolar 
amerykański + 

Utrzymujemy pozytywną opinię dla amerykańskiego dolara, przede wszystkim w stosunku do 
walut azjatyckich i surowcowych. Ze względu na rozbieżności w polityce pieniężnej, oczekujemy 
dalszego umacniania się tej waluty w 2016 r.  

Funt brytyjski 0 

Pomimo niedawnej słabości brytyjskiego funta, w średnim okresie pozostajemy neutralni wobec 
tej waluty. Umiarkowany wzrost w Wielkiej Brytanii oraz relatywnie jastrzębie nastawienie Banku 
Anglii, powinny działać na korzyść funta względem niektórych walut z gospodarek należących 
do G10, ale perspektywa Brexitu powinna łagodzić te czynniki.  

Euro 0 

Europejska gospodarka w stosunku do minionego roku odnotowała istotny postęp, napędzany 
przez politykę EBC nakierowaną na osłabienie euro i obniżenie rentowności obligacji. Z drugiej 
jednak strony, EBC pozostaje bardzo agresywny w dążeniu do utrzymania siły gospodarki i 
zwalczaniu sił deflacyjnych. W wyniku istnienia tych przeciwstawnych sił, pozostajemy w tym 
momencie neutralni co do europejskiej waluty. 

Jen japoński – 

Oczekujemy, że japoński jen osłabi się w średnim okresie. W obliczu przeciwności 
strukturalnych w postaci spadku populacji i niezrównoważonej ścieżki fiskalnej, oczekujemy 
dalszego prowadzenia przez Bank Japonii akomodacyjnej polityki pieniężnej w trakcie tego 
roku. 

Frank szwajcarski  0 
Podtrzymujemy neutralną ocenę franka szwajcarskiego, z racji braku jednoznacznych 
katalizatorów dla zmiany kursu tej waluty.  
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Środki 
pieniężne – 

Nadal negatywnie oceniamy gotówkę w obliczu ujemnych realnych stóp procentowych. 

Źródło: Schroders, luty 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. 
 


