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Kategoria Ocena Komentarze 

Akcje 0 

Utrzymujemy neutralną ocenę akcji w tym miesiącu. Wyceny utrzymują się na 
godziwych poziomach, podczas gdy momentum rynkowe nieznacznie się 
poprawiło. Jednakże, zauważamy że niepewne otoczenie gospodarcze i niskie 
tempo wzrostu przychodów pozostają kluczowymi czynnikami o negatywnym 
wpływie na przyszłe wyniki. 

USA  + 

Sądzimy, że w warunkach niepewności co do globalnego wzrostu gospodarczego, 
niska beta oraz wysoka jakość amerykańskiego rynku akcji będą umożliwiały 
osiąganie bardziej stabilnych stóp zwrotu, niż na konkurencyjnych rynkach. 
Pozostajemy zatem pozytywnie nastawieni do amerykańskiego rynku akcji, uważając 
że czynniki jakościowe oraz pozytywne momentum rekompensują obecne, 
podwyższone wyceny.  

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 eksport spółki wchodzące w skład indeksu FTSE 100, 
to ostateczna ocena rynku, uwzględniająca binarny wymiar ryzyka Brexitu, jest 
czynnikiem przemawiającym za ostrożnością. 

Europa - 

Pomimo atrakcyjnych wycen podtrzymujemy naszą negatywną ocenę europejskiego 
rynku akcji. Ujemne stopy procentowe oraz wypłaszczająca się krzywa rentowności 
prawdopodobnie będą obniżały zyskowność inwestycji. Przy szansach na dalsze 
spadki stóp procentowych uważamy, że region będzie znajdował się pod negatywnym 
wpływem słabego tempa rozwoju, które może doprowadzić do jeszcze niższych 
wycen. 

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.  
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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. 

Rynki 
wschodzące 0 

Utrzymujemy neutralną ocenę rynków wschodzących w tym miesiącu. Słabszy dolar, 
wyższe ceny ropy naftowej oraz zmniejszenie ryzyka związanego z chińską 
gospodarką wsparły odbicie cen. Nie jest to jednak pierwsze odbicie od momentu 
rozpoczęcia bessy na rynkach wschodzących w 2010 r. Pozostajemy zatem neutralni, 
oczekując potwierdzenia, że obecny "rajd" cen ma trwały charakter. 

 

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. 
Niepewność wokół wzrostu gospodarczego jest obecnie równoważona przez 
zwiększone oczekiwania inflacyjne, a to póki co powoduje zakotwiczenie 
amerykańskiej krzywej rentowności.  

Wielka Brytania  0 

Chociaż naszym zdaniem brytyjskie obligacje skarbowe najbardziej korzystają z 
niskich stóp procentowych w strefie euro, wraz ze zbliżającym się terminem 
czerwcowego referendum ws. członkostwa w Unii Europejskiej oczekujemy 
podwyższonej zmienności tych papierów. Z tych powodów pozostajemy neutralni w 
swoich ocenach, pomimo pierwszych oznak spowolnienia wzrostu gospodarczego. 

Niemcy + 

W tym miesiącu podtrzymujemy pozytywną ocenę rynku niemieckiego. Ponownie 
podjęliśmy zakład na wypłaszczenie krzywej rentowności.  Oczekujemy, że okaże się 
on zyskowny - silne euro nakłada bowiem górne ograniczenie dla oczekiwań 
inflacyjnych, a polityka Europejskiego Banku Centralnego (EBC) koncentruje się raczej 
na podaży kredytu, niż na słabszej walucie. Niepewność dotycząca efektywności 
polityki pieniężnej będzie prawdopodobnie skutkować obniżką długoterminowych stóp 
procentowych.  

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

Obligacje 
amerykańskie 
powiązane z 
inflacją  

0 
Podtrzymujemy naszą neutralną ocenę dla amerykańskich obligacji powiązanych z 
inflacją, gdyż ostatnie wzrosty ich cen, wywołane gwałtownymi zwyżkami surowców, 
skutkują mniej atrakcyjnymi wycenami.  

Rynki 
wschodzące 0 

Podtrzymujemy naszą neutralną ocenę dla rynku długu gospodarek wschodzących, 
denominowanego w dolarze amerykańskim, oczekując że teraz zyski będą pochodziły 
jedynie z kuponu (carry). W ślad za gwałtownym zawężeniem się spreadów, 
kontynuacja tego trendu jest wątpliwa, możliwy natomiast wydaje się wzrost 
zmienności cen tych instrumentów.  
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Obligacje 
korporacyjne 
na poziomie 
inwestycyjnym 

+ 
 

USA  0 

Amerykański rynek obligacji wciąż pozostaje umiarkowanie atrakcyjny w kontekście 
premii za ryzyko.  Jednakże z uwagi na brak dostatecznych argumentów jeśli chodzi o 
spadającą atrakcyjność wycen, czy o czynniki fundamentalne, dokonaliśmy redukcji 
premii do poziomu neutralnego w tym miesiącu i czekamy na lepszy moment wejścia 
w inwestycję. 
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Europa 0 

Spready uległy wyraźnemu zacieśnieniu na skutek ogłoszenia, prowadzonego przez 
Europejski Bank Centralny (EBC), programu skupu obligacji sektora korporacyjnego 
(ang. Corporate Sector Purchase Program - CSPP). Sprawiło ono, że wyceny są 
obecnie mniej atrakcyjne niż we wcześniejszych okresach 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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Obligacje 
high yield   

USA  + 

Pomimo znacznego zacieśnienia spreadów w ciągu ostatnich tygodni podtrzymujemy 
pozytywną ocenę amerykańskiego rynku obligacji high yield, które wciąż pozostają 
atrakcyjne z perspektywy historycznych poziomów wycen oraz z powodu pozytywnych 
przesłanek ze strony technicznej. Jesteśmy świadomi ryzyka spadków cen związanych 
z pogarszającymi się fundamentami, ale wierzymy, że ryzyko jest obecnie wyceniane 
atrakcyjnie. 

Europa  0 
Spready na europejskim rynku obligacji high yield pozostają zakotwiczone na 
poziomie długoterminowej średniej. Na skutek tego nie postrzegamy obecnych wycen 
jako atrakcyjnych i przy tych poziomach cen pozostajemy neutralni. 
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Surowce + Dokonaliśmy podwyżki naszej oceny dla surowców do pozytywnej gdyż na 
niektórych rynkach spadki cen skutkują znaczącymi zmianami po stronie podaży.  

Energia + 

Wierzymy, że długoterminowe wyceny są zbyt pesymistyczne, gdyż cięcia nakładów 
inwestycyjnych były dramatycznie głębokie. Oczekujemy, że popyt i podaż wrócą do 
poziomu równowagi w drugiej połowie roku. Poprawa dynamiki zapasów oraz 
spowolnienie tempa wzrostu podaży, powinny skutkować wzrostami cen, co skłania nas 
do podtrzymania naszej pozytywnej oceny. 

Złoto + 
Utrzymujemy pozytywne nastawienie do złota. Realne stopy procentowe 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. Pozostajemy ostrożni wobec chińskiej gospodarki w krótkim terminie, 
aczkolwiek w krótkim okresie ceny powinny znaleźć wsparcie. Podtrzymujemy zatem 
neutralną opinię z perspektywą spadkową. 

Towary rolne + 

W tym miesiącu podnieśliśmy ocenę dla rynku towarów rolnych. Plony głównych zbóż 
pozostają obfite, z trzecim rekordem zbiorów w 2015 r. Czwarte z najsilniejszych od 
1950 r. zjawisk El- Niño, oraz rosnące zagrożenie silnym La Niña w 2016 r., może 
jednak 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. 
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Waluty   

Dolar 
amerykański 0 

Pozostajemy neutralni, aczkolwiek z perspektywą umiarkowanego umocnienia się 
dolara. Oczekujemy, że wyższa inflacja będzie czynnikiem skłaniającym Fed do 
podwyżki stóp procentowych. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest naszym 
zdaniem wyższe, niż obecnie wyceniane przez rynek. Nasza ocena dolara nie uległa 
jednak podwyższeniu z powodu (i) niepewności co do globalnego tempa wzrostu, (ii) 
obaw, że inne banki centralne (EBC, Bank Japonii) nie będą mogły podtrzymać 
znacznej deprecjacji waluty, oraz (iii) ryzyka politycznego (Brexit, wybory prezydenckie 
w USA, niewypłacalność Grecji). 

Funt brytyjski 0 

W tym miesiącu pozostajemy neutralni w ocenie funta. Ryzyko związane z Brexit'em 
dominuje ruchy na rynku, zaś przesłanki fundamentalne są ignorowane. Rynek nie 
spodziewa się dokonania przez Bank Anglii podniesienia stóp procentowych do 2018 
roku. Oczekiwania rynkowe są bardziej gołębie niż oceny naszych ekonomistów, 
aczkolwiek tempo wzrostu wykazuje oznaki spowolnienia na skutek niepewności 
związanej z Brexit'em. 
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Euro 0 

Wzrost w strefie Euro zaskoczył na plus, jednak inflacja nadal utrzymuje się poniżej 
trendu, skłaniając EBC do dyskusji na temat podjęcia dodatkowych środków 
stymulujących gospodarkę. Zaplanowane na lato referendum w Wielkiej Brytanii, 
czerwcowe wybory w Hiszpanii oraz przypadająca na lipiec spłata zadłużenia przez 
Grecję są zero-jedynkowymi wydarzeniami, które będą wpływały na zwiększoną 
zmienność waluty.  Z tych powodów pozostajemy obecnie neutralni. 

Jen japoński 0 

W tym miesiącu utrzymujemy neutralną prognozę dla japońskiego jena. Wbrew 
oczekiwaniom rynkowym, kwietniowe posiedzenie Banku Japonii nie przyniosło decyzji 
o dodatkowym luzowaniu ilościowym, prowadząc tym samym do gwałtownego 
umocnienia jena. Sądzimy, że władze banku centralnego czekają na bardziej dogodny 
moment na rozpoczęcie dalszych działań stymulujących. Uważamy, że informacja o 
takim działaniu może być przekazana w tym samym czasie, co decyzja o 
wprowadzeniu podwyżki podatku od sprzedaży w 2017 r. 

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, maj 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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