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Kategoria Ocena Komentarze 

Akcje 0 

Pomimo wyprzedaży spowodowanej "Brexit'em" utrzymujemy naszą neutralną 
ocenę akcji. Cykliczne otoczenie stanowi wyzwanie dla znaczącego wzrostu ich 
cen. Nie dokonaliśmy zmian w naszych ocenach poszczególnych regionów i 
wciąż preferujemy bardziej defensywny rynek amerykański unikając Europy, z 
powodu obaw o rentowność europejskich banków.   

USA  + 

Perspektywa dla rynku pracy w USA jest kluczowym czynnikiem ryzyka w naszej 
ocenie cyklu koniunkturalnego. Nasz wskaźnik oceny rynku pracy nie jest 
jednoznaczny i obecnie monitorujemy informacje, które mogłyby potwierdzać jego 
słabość. Podsumowując, pozostajemy pozytywnie nastawieni do amerykańskiego 
rynku akcji, gdyż czynniki jakościowe oraz pozytywne momentum rekompensują 
obecne, podwyższone wyceny. 

Wielka Brytania  0 
Spadek inwestycji oraz zatrudnienia wywołany Brexit'em spowoduje prawdopodobnie 
niższe PKB. Silna deprecjacja brytyjskiej waluty może jednakże wesprzeć spółki 
eksportowe notowane w indeksie FTSE100. W związku z obecną niepewnością 
rynkową pozostajemy w naszej ocenie neutralni w stosunku do brytyjskich akcji 

Europa - 

Podtrzymujemy naszą negatywną ocenę europejskiego rynku akcji. Prowadzony przez 
Europejski Bank Centralny (EBC) program skupu obligacji nadal obniża rentowności 
papierów niezależnie od terminu zapadalności, konsekwentnie wywierając negatywny 
wpływ na sektor bankowy.  Nie dostrzegamy jednak istotnych przyczyn, aby 
przeciwstawić się temu efektowi, dlatego utrzymujemy naszą negatywną opinię. 

Japonia  0 

Jen wciąż umacnia się względem innych głównych walut, wraz z utrzymywaniem 
nadwyżki w rachunku bieżącym bilansu płatniczego. Bank Japonii (BoJ) będzie 
prawdopodobnie jeszcze w tym roku zmuszony do wdrożenia dalszego bodźca 
monetarnego w celu osłabienia waluty. W tym jednak momencie pozostajemy 
neutralni, gdyż w obecnym otoczeniu rynek akcji walczy o wzrosty.  

Kraje Pacyfiku 
(bez Japonii)  0 

Podtrzymujemy naszą neutralną ocenę regionu Pacyfiku (z wyłączeniem 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, powinny w 
najbliższym czasie okazać się wsparciem dla rynków. 
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Rynki 
wschodzące 0 

Utrzymujemy naszą neutralną ocenę rynków wschodzących. Niedawne odbicie cen 
utknęło w martwym punkcie, pomimo dalszego osłabienia dolara amerykańskiego 
(USD) i ustabilizowania się cen ropy na wyższym poziomie. Dlatego do momentu aż 
nie będziemy przekonani, że prawdopodobny jest trwały wzrost cen, pozostajemy 
neutralni w ocenie.  

Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
skarbowe 0 

Utrzymywane w tym roku pozytywne nastawienie do obligacji skarbowych 
uległo zmianie. Obniżyliśmy ocenę do neutralnej, gdyż realne rentowności w 
USA są bliskie 0%, a premia czasowa jest ujemna.  
 

USA  -  

Obniżyliśmy nasze nastawienie do ryzyka stopy procentowej do negatywnego. W USA 
premia czasowa (różnica pomiędzy poziomem długo i krótkoterminowych stóp 
procentowych) jest bliska swojemu historycznemu minimum z połowy 2013 r. Inflacja 
nie wzrosła tak jak tego oczekiwano, ale może przyspieszyć w przyszłości z powodu 
słabszego dolara. Dane dotyczące wzrostu pozostają słabe, chociaż mogą się 
ustabilizować po referendum unijnym. Oznacza to, że rynek jest podatny na 
pozytywną niespodziankę, prawdopodobnie z powodu osłabionego dolara.  

Wielka Brytania  0 
Brytyjskie obligacje umocniły się po wynikach referendum. Pozostajemy neutralni w 
swoich ocenach, pomimo pierwszych oznak spowolnienia wzrostu gospodarczego, 
które zostało już wycenione. 

Niemcy + 

Pozostajemy pozytywnie nastawieni do ryzyka stopy procentowej w Niemczech. W 
szczególności preferujemy europejskie obligacje skarbowe względem papierów 
amerykańskich, gdyż słabszy dolar prawdopodobnie doprowadzi do wzrostu 
oczekiwań inflacyjnych w USA, podczas gdy silniejsze euro (EUR) prawdopodobnie 
pociągnie oczekiwania inflacyjne w dół. 

Japonia  0  
Pomimo nieatrakcyjnie niskich, a nawet ujemnych rentowności, podtrzymujemy 
neutralną ocenę dla obligacji o średnim i długim terminie, z racji wsparcia udzielanego 
przez agresywną politykę Banku Japonii oraz uporczywie niskich oczekiwań 
inflacyjnych. 

Obligacje 
amerykańskie 
powiązane z 
inflacją  

0 
Pozostajemy neutralni, gdyż słabsze dane z rynku pracy równoważą efekt wywołany 
wyższymi cenami surowców. 

Rynki 
wschodzące 0 

Pozostajemy neutralni wobec denominowanych w dolarze obligacji gospodarek 
wschodzących, ale selektywnie korzystamy z papierów w walucie lokalnej, które przy 
wykorzystaniu strategii carry oferują atrakcyjną rentowność w ujęciu realnym. 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
korporacyjne 
na poziomie 
inwestycyjnym 

0 
 

USA  0 

Uważamy, że amerykański rynek długu korporacyjnego znajduje się w późnej fazie 
cyklu. Oznacza to, że większość dochodu będzie generowana raczej z carry, niż z 
dalszego zacieśniania się spreadów.  Dostrzegamy lepsze wsparcie patrząc od strony 
technicznej - napływ kapitału ze strony inwestorów i lepsze jakościowo emisje, 
chociaż wyceny są zgodne z historycznymi poziomami. 

Europa 0 

Spready uległy wyraźnemu zacieśnieniu na skutek ogłoszenia przez EBC rozpoczęcia 
programu skupu obligacji sektora korporacyjnego (ang. Corporate Sector Purchase 
Program - CSPP). Sprawił on, że wyceny są obecnie mniej atrakcyjne niż jeszcze na 
początku bieżącego roku. Chociaż uważamy, że CSPP skutecznie nakłada górne 
ograniczenie na zakres spreadów, to obecny podwyższony poziom wycen skłania nas 
do utrzymania neutralnej oceny. 
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Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
high yield   

USA  0 

Odbicie cen surowców oraz gołębie nastawienie banków centralnych pozostają 
wsparciem dla amerykańskiego rynku obligacji high yield. Niemniej jednak, wraz z 
zacieśnieniem spreadów obniżyliśmy naszą ocenę do neutralnej.  Dodatkowo, 
zaobserwowaliśmy pewne pogorszenie fundamentów w postaci niższego pokrycia 
kosztów odsetkowych i rosnącego poziomu dźwigni.  

Europa  0 
Spready na europejskim rynku obligacji high yield pozostają stabilne na poziomie 
długoterminowej średniej. W efekcie, przy tych poziomach cen nie postrzegamy wycen 
jako atrakcyjnych więc pozostajemy neutralni. 

 
 
Kategoria Ocena Komentarze 

Surowce + Utrzymujemy pozytywne nastawienie z powodu znaczącego ograniczenia 
podaży na niektórych rynkach.  

Energia + 
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. 

Złoto + 
Realne stopy kontynuują spadki, gdyż ryzyko globalnego spowolnienia gospodarczego 
oznacza, że Fed będzie skłonny do tolerowania czynników ryzyka związanych z 
inflacją. Stanowi to wsparcie dla notowań złota. 

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 zatem neutralną 
opinię z perspektywą spadkową. 

Towary rolne + 
Czwarte z najsilniejszych od 1950 r. El- Niño oraz rosnące zagrożenie silnym La Niña 
w 2016 r., może negatywnie odbić się na przyszłych zbiorach. Rolnicy znajdują się pod 
coraz większą presją ze strony niskich cen, co może przełożyć się na zmiany w 
wielkości podaży. 

 
 
Kategoria Ocena Komentarze 

Waluty   

Dolar 
amerykański 0 

Pozostajemy neutralni, aczkolwiek z perspektywą umiarkowanego umocnienia się 
dolara. Oddziałujące w przeciwnych kierunkach czynniki w postaci gołębiej postawy 
Fed oraz popytu na amerykańskiego dolara, w obecnym niepewnym globalnym 
otoczeniu oznaczają, że dolar w krótkim terminie będzie podlegał bardzo dużej 
zmienności. Jednak presja inflacyjna ze strony wyższych cen surowców oraz 
polepszenie sytuacji amerykańskiej gospodarki będą pozytywnie oddziaływały na tę 
walutę w średnim terminie. 

Funt 
brytyjski 0 

Utrzymujemy neutralne nastawienie do funta. Bank Angli może obnizyć stopy 
procentowe, jednak brytyjski funt znacząco stracił na wartości po ogłoszeniu wyników 
referedum ws. Brexit'u.  

Euro 0 
Wzrost gospodarczy w strefie euro pozytywnie zaskoczył, co może odwrócić 
notowania europejskiej waluty.  Inflacja równiez kontynuuje spadek, skłaniając EBC do 
zastanowienia nad kolejnymi programami wsparcia gospodarki.   

Jen japoński 0 

Podtrzymujemy neutralne nastawienie do japońskiego jena, skłaniając się w stronę 
opinii negatywnej. Wsparciem dla jena w krótkim terminie będzie wzrost popytu na 
waluty będące bezpieczną przystanią w czasie niepewności, ale pozycjonowanie 
ostatnio uspokoiło się. Fundamentalnie, dynamiki wzrostu i inflacji pozostają dla 
Japonii słabe, podczas gdy prawdopodobieństwo tego, że bodźce fiskalne będą 
ciążyły jenowi wzrasta. 
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Frank 
szwajcarski  0 

Szwajcarski Bank Centralny kontynuuje swoją aktywność na rynku walutowym, 
starając się doprowadzić do obniżenia kursu franka, który jest zdaniem władz 
monetarnych przewartościowany. Najnowsze dane makroekonomiczne okazały się 
odrobinę korzystniejsze, ale inflacja pozostaje na komfortowo ujemnym poziomie, 
czyniąc dalsze działania w zakresie polityki pieniężnej mało prawdopodobnymi. 
Utrzymujemy zatem naszą ocenę na poziomie neutralnym. 

 
Źródło: Schroders, czerwiec 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. 


