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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 szerokim trendzie bocznym przy dużej 
zmienności. Nasze modele cyklu koniunkturalnego wskazują na spowolnienie 
tempa wzrostu, a obecna sytuacja polityczna rodzi obawy o stabilność 
światowej gospodarki. Przy konserwatywnych założeniach co do tempa wzrostu 
globalnej gospodarki nasza ocena premii za ryzyko akcji sugeruje, że ich 
wyceny są godziwe.  

USA  0  

Wierzymy, że wyceny uwzględniają już w całości scenariusze skrajnie niskiego tempa 
wzrostu i niskich stóp procentowych, a pogarszające się perspektywy dla zysków 
spółek nie zachęcają do inwestycji przy obecnych wartościach mnożników. Co więcej, 
nie wierzymy, że rynek odpowiednio wycenia podwyższone ryzyka związane z 
działaniem Fed i zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Obniżyliśmy zatem naszą 
ocenę amerykańskiego rynku akcji do poziomu neutralnego, jednak nie negatywnego, 
z racji niepewności co do sytuacji makroekonomicznej i defensywnego charakteru tego 
rynku co powinno wspierać wyższy od średnich poziom wycen na tle pozostałych 
rynków na świecie. 

Wielka Brytania  +  

Rynek brytyjski cechowały w ostatnich latach niższe stopy zwrotu, z racji wysokiej 
koncentracji na surowcach i sektorach o defensywnym charakterze. Jednak w 
obecnym środowisku niskich stóp, niskiego tempa wzrostu i stabilnego kursu 
amerykańskiego dolara uważamy, że przeważenie defensywnych sektorów będzie 
działało raczej na plus niż na niekorzyść tego rynku. Ogólnie uważamy, że istnieją 
znaczne możliwości dla brytyjskiego rynku akcji, by nadgonić utracony dystans i 
dlatego podnosimy do pozytywnej naszą ocenę w tym miesiącu.  
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Europa - 

Podtrzymujemy naszą negatywną ocenę dla europejskiego rynku akcji. Podczas gdy 
wyceny szerokiego rynku są atrakcyjne, to jednak bliższe spojrzenie pokazuje, że 
kwestia wartości europejskiego rynku tkwi w sektorze finansowym, który przy swoim 
ponad 20% udziale w indeksie jest czynnikiem istotnie wpływającym na stopy zwrotu. 
Biorąc pod uwagę trwające wypłaszczanie się krzywej rentowności w strefie euro i 
negatywny wpływ tego zjawiska na marże banków, to obecna sytuacja sprawia, że 
bankom i sektorowi finansowemu ciężko będzie windować indeksy. 

Japonia  -  

Japonia wciąż pozostaje najniżej ocenionym rynkiem w naszym rankingu opartym o 
model ilościowy, jako że perspektywy dla zysków uległy dalszemu pogorszeniu wraz z 
postępującą wyraźną aprecjacją japońskiego jena. Dokonujemy zatem obniżki oceny 
japońskiego rynku w tym miesiącu, ale przyglądamy się bliżej działaniom Banku 
Japonii (BoJ) wypatrując dalszych znaków dodatkowego luzowania ilościowego.   

Kraje Pacyfiku 
(bez Japonii)  0 

Utrzymujemy neutralną ocenę dla krajów Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii. 
Pozostajemy negatywnie nastawieni do Singapuru ze względu na wewnętrzne i 
zewnętrzne trudności, z którymi muszą się mierzyć tamtejsze przedsiębiorstwa. Jest to 
równoważone pozytywną oceną Australii, gdyż rynek oferuje atrakcyjne wyceny, 
wysokie stopy dywidendy, a bank centralny prowadzi łagodną politykę pieniężną. 

Rynki  
wschodzące 0 

Po ponad 5 latach relatywnie słabszych wyników, sądzimy że obecnie wskaźniki dla 
rynków wschodzących są pod kontrolą i po długim okresie dostosowały się do 
ograniczonych perspektyw globalnej gospodarki. Z definicji akcje z rynków 
wschodzących niosą ze sobą wyższe ryzyko, byłoby więc nierozsądnym zignorować 
niepokojące dane związane ze spadkiem eksportu tych państw, spadkiem światowego 
obrotu handlowego i spowolnieniem tempa importu w największych gospodarkach 
świata. Pozostajemy zatem przy naszej wcześniejszej opinii i pozostajemy neutralni, 
oczekując na katalizator w obszarze cyklu koniunkturalnego, co może doprowadzić do 
rewizji oceny. 

   

Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
skarbowe 0 

Pozostajemy neutralni wobec ryzyka stopy procentowej, gdyż pogarszające się 
poziomy wycen rekompensowane są silnie pozytywnym momentum rynkowym. 
Obraz cyklu gospodarczego pozostaje niejasny, przy wyższej niepewności co do 
tempa wzrostu i ostudzonym po Brexicie sentymencie rynkowym. 

USA  0  

W tym miesiącu podnieśliśmy naszą ocenę ryzyka stopy procentowej do poziomu 
neutralnego, gdyż podwyższona niepewność wywołana Brexitem, odsunęła 
oczekiwania na podwyżki stóp. Mówiąc to, patrzymy na ekstremalne wyceny 2-letnich 
obligacji skarbowych, które skłaniają nas do zajęcia pozycji na wypłaszczanie się 
krzywej w relacji do papierów 30-letnich. 

Wielka Brytania  0 
Utrzymujemy naszą neutralną ocenę brytyjskich obligacji skarbowych w tym miesiącu, 
gdyż naszym zdaniem polityczna i ekonomiczna niepewność po referendum w sprawie 
członkostwa w UE jest obecnie w przeważającym stopniu ujęta w cenach. 

Niemcy + 
Utrzymujemy naszą pozytywną ocenę ryzyka stopy procentowej niemieckich obligacji, 
której źródłem jest akomodacyjna polityka Europejskiego Banku Centralnego oraz 
stagnacja w strefie euro.  

Japonia  0  
Utrzymujemy naszą neutralną ocenę japońskich obligacji rządowych ze względu na 
agresywne wsparcie udzielane przez Bank Japonii oraz niskie oczekiwania inflacyjne, 
pomimo środowiska ujemnych stóp procentowych. 

Obligacje 
amerykańskie 
powiązane z 
inflacją  

+  
Dokonaliśmy podwyżki oceny realnej dochodowości tych instrumentów, gdyż 
oczekujemy utrzymania się presji wynikającej z niepewności co do wzrostu i słabego 
dolara.  
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Rynki 
wschodzące 0 

Utrzymujemy naszą neutralną ocenę dla denominowanych w dolarze obligacji 
gospodarek wschodzących, ze względu na atrakcyjne względem innych klas aktywów 
carry. Podtrzymujemy także pozytywną ocenę obligacji w walutach lokalnych, 
dostrzegając dodatnie rentowności w ujęciu realnym oraz stabilizację zmienności 
kursów walutowych. 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
korporacyjne 
na poziomie 
inwestycyjnym 

0 
 

USA  0 

Wyceny amerykańskich obligacji przedsiębiorstw na poziomie inwestycyjnym nie są już 
obecnie przekonujące. Oczekujemy zatem, że wraz z upływem czasu większa część 
stopy zwrotu będzie wynikała z carry, niż z dalszego zacieśniania spreadów. W tym 
miesiącu utrzymujemy naszą neutralną ocenę, gdyż naszym zdaniem neutralny obraz 
wycen i fundamentów jest równoważony pozytywną oceną od strony technicznej.  

Europa 0 

Spready w Europie wciąż odczuwają korzyści wynikające z prowadzonego przez EBC 
programu skupu obligacji sektora korporacyjnego (ang. Corporate Sector Purchase 
Program - CSPP), co pogarsza atrakcyjność wycen w stosunku do początku roku. 
Chociaż wierzymy, że CSPP skutecznie nakłada ograniczenie na potencjalne 
rozszerzenie się spreadów, utrzymujemy naszą neutralną ocenę z powodu mniej 
atrakcyjnych poziomów wycen i trwającej słabości sektora bankowego. 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
high yield   

USA  0 

Po obniżce oceny dla amerykańskiego rynku obligacji high yield w minionym miesiącu, 
w lipcu pozostajemy neutralni. Wyceny uległy pogorszeniu w ślad za gwałtownym 
wzrostem cen w drugim kwartale na skutek zmian cen surowców. Jednocześnie 
dostrzegamy pogorszenie się fundamentów przy naszych oczekiwaniach co do 
wzrostu liczby niewypłacalnych emitentów. 

Europa  0 

W tym miesiącu pozostajemy neutralni w kontekście spreadów na europejskim rynku 
high yield, przy poziomie wycen bliskim ich długoterminowej średniej. Fundamenty 
pozostają neutralne, gdyż kontynuacji negatywnych trendów w obszarze dźwigni i 
przychodów towarzyszą oddziałujące pozytywnie wskaźniki pokrycia zadłużenia. 

 
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 + 
Pozostajemy pozytywnie nastawieni do energii, 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 

W tym miesiącu 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.  
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Towary rolne 0  

W tym miesiącu obniżyliśmy naszą ocenę dla towarów rolnych do poziomu 
neutralnego. Prognozy pogody okazały sie 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 +  

W tym miesiącu podnieśliśmy naszą ocenę dla amerykańskiego dolara, gdyż 
dostrzegamy potencjał do aprecjacji tej waluty - czy to z powodu globalnej awersji do 
ryzyka, czy też utrzymania się silniejszego wzrostu amerykańskiej gospodarki na tle 
reszty świata. Ten drugi czynnik jest obecnie bardziej istotny. Dostrzegamy duży 
potencjał do aprecjacji dolara względem walut z rynków rozwiniętych, takich jak euro, 
funt i jen, ale pozostajemy neutralni w odniesieniu do walut z rynków wschodzących, 
głównie z powodu ich przewagi po stronie stóp procentowych. 

Funt brytyjski 0 

Podtrzymujemy naszą neutralną ocenę funta po podjęciu przez Wielką Brytanię 
decyzji o opuszczeniu UE. Niepewność polityczna, perspektywa słabszego tempa 
wzrostu oraz stymulacja ze strony polityki pieniężnej są czynnikami, które 
doprowadziły do przełamania 31-letnich minimów kursu funta. Towarzyszył temu 
nieustannie niekorzystny wpływ znacznego deficytu na rachunku obrotów bieżących. 
Dane makroekonomiczne będą miały w najbliższych miesiącach kluczowe znaczenie 
dla oceny szkód, jaką Brexit wyrządził brytyjskiej gospodarce. Znaczenie dla kursu 
waluty będzie miał także rozwój wydarzeń politycznych w zakresie charakteru 
negocjacji z Unią Europejską.   

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 obrazuje 
ryzyko systemowe w Europie.  

Jen japoński 0 

W tym miesiącu pozostajemy przy naszej neutralnej ocenie japońskiego jena. Z jednej 
strony obraz japońskiej gospodarki ulega pogorszeniu, co skutkuje narastaniem presji 
na rząd, by ten ogłosił szczegółowy pakiet fiskalnego stymulowania wzrostu. 
Połączony z potencjalnym, dalszym programem stymulowania monetarnego ze strony 
Banku Japonii prawdopodobnie doprowadziłby do osłabienia waluty. Z drugiej jednak 
strony, utrzymująca się globalna niepewność 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 ujemny poziomie, ale ostatnie dane 
makroekonomiczne wskazują na pewne odbicie. Dalsze działania w zakresie polityki 
pieniężnej są naszym zdaniem mało prawdopodobne. 

Źródło: Schroders, lipiec 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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