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Kategoria Ocena Komentarze 

Akcje 0 
Podtrzymujemy naszą neutralną ocenę, gdyż wyceny są wysokie, a cykl 
gospodarczy i zyski ograniczone.  

USA  + 

Podnieśliśmy naszą ocenę amerykańskich akcji z neutralnej do pozytywnej. Wyceny 
tych akcji nie są atrakcyjne w relacji do innych regionów, jednak nadal cieszą się one 
korzystniejszym sentymentem. Defensywny charakter amerykańskich akcji oraz 
wysoka na tle innych rynków jakość sprawiają, że pozostają one atrakcyjną 
propozycją, szczególnie przy rosnącym poziomie niepewności.  

Wielka 
Brytania  0 

Obniżamy naszą ocenę brytyjskich akcji. Rynek w dużym stopniu zależny jest od 
funta, który wyraźnie stracił na wartości. Jednak słabsza waluta jako czynnik 
wspierający rynek akcji będzie prawdopodobnie tracił na znaczeniu.  W międzyczasie 
ostatnia pozytywna niespodzianka w postaci danych makroekonomicznych obniża 
szanse na dalsze stymulowanie ze strony polityki monetarnej.  

Europa 0 

Pozostajemy neutralni względem europejskiego rynku akcji, gdyż zarówno sentyment, 
jak i wskaźniki makroekonomiczne pozostają przytłumione.  Po stronie zysków 
dostrzec można pewne wczesne symptomy ożywienia, jednak potrzeba czasu, by móc 
ocenić na ile jest to trwałe zjawisko.  

Japonia  0 

Podnieśliśmy naszą ocenę dla Japonii z negatywnej do neutralnej. Na sytuację 
rynkową wpływają wahania jena, ale ten niesprzyjający czynnik może ustąpić w 
nadchodzących miesiącach.  Ewentualne rozszerzenie programu luzowania 
ilościowego powinno poprawić sentyment. 

Kraje Pacyfiku 
(bez Japonii)  

0 

Utrzymujemy neutralną ocenę dla krajów Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii. 
Podtrzymujemy nasze negatywne nastawienie do Singapuru oraz pozytywną ocenę 
Australii.  W krótkim horyzoncie pozytywnie oceniamy Hong Kong, z uwagi na 
stabilizację tempa wzrostu w Chinach oraz możliwość inwestowania w Hong Kongu 
przez chińskie firmy ubezpieczeniowe w ramach programu Stock-Connect. Niemniej 
jednak, wyceny spółek z Hong Kongu stały się mniej atrakcyjne.   

Rynki 
wschodzące 0 Po ponad 5 latach relatywnie słabszych wyników, sądzimy że wskaźniki wyceny dla 
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rynków wschodzących są na niskich poziomach i dostosowane do ograniczonych 
perspektyw światowej gospodarki. Obniżyliśmy naszą ocenę dla energii, która może 
ciążyć państwom eksportującym ropę naftową, takim jak Rosja. 
 

Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
skarbowe 0 

Pozostajemy neutralni, gdyż wysoki poziom wycen jest rekompensowany silnym 
momentum oraz wsparciem ze strony banków centralnych. Brak przejrzystej 
polityki fiskalnej oraz zapotrzebowanie inwestorów na dodatnie rentowności są 
kolejnymi czynnikami wspierającymi długi koniec krzywej.  Zmienność w 
krótkim terminie powinna wzrosnąć z racji potencjalnych zmian w polityce 
pieniężnej. 

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 wycenia jedną podwyżkę do końca bieżącego 
roku oraz jedynie dwie podwyżki w roku następnym.  

Wielka 
Brytania  0 

Utrzymujemy nasze neutralne nastawienie do brytyjskich obligacji skarbowych. Dane 
dotyczące wzrostu gospodarczego uległy poprawie, lecz mimo tego krzywa pozostaje 
na swoim miejscu z powodu rozszerzania programu luzowania ilościowego, mającego 
stanowić wsparcie dla gospodarki w obliczu po-brexitowej niepewności.   

Niemcy + 

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

Japonia  0  

Pozostajemy neutralni, oczekując bardziej jasnego komunikatu Banku Japonii (BoJ) w 
kontekście niedawno ogłoszonych działań. Działania nakierowane na kształt krzywej 
doprowadzą prawdopodobnie do wyższej zmienności rentowności dla wszystkich 
terminów. Wyceny są wygórowane, a obietnica przestrzelenia celu inflacyjnego 
skutkuje bardziej negatywną oceną długiego końca krzywej.  

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 

Ceny obligacji rynków wschodzących denominowanych w amerykańskim dolarze 
wzrosły w efekcie poszukiwania rentowności. Preferujemy obligacje rynków 
wschodzących w lokalnych walutach, gdyż spowalaniająca inflacja pozostawia miejsce 
dla cięcia stóp procentowych, wyceny są bardziej atrakcyjne, zaś  fundamenty ulegają 
poprawie. 

 
 

Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
korporacyjne 
na poziomie 
inwestycyjnym 

0 

 

USA  - 

Obniżyliśmy naszą ocenę amerykańskich obligacji o ratingu inwestycyjnym do 
poziomu negatywnego, gdyż rynek wydaje się być idealnie wyceniony, przy 
jednoczesnym pogarszaniu się fundamentów. W międzyczasie rosnąca stawka 
dolarowego LIBOR oznacza wyższy koszt zabezpieczenia walutowego. Inwestycja w 
amerykański papier o ratingu inwestycyjnym ma więc niższą wartość z perspektywy 
inwestora lokującego w euro.  

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 
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techniczne dla europejskich obligacji korporacyjnych.  

 

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 + 

Podtrzymujemy naszą pozytywną ocenę rynku surowców. Ceny osiągnęły 
poziom, przy którym dostrzegamy dowody na wyraźne dostosowanie się popytu 
na niektórych rynkach. Powinno to okazać się wsparciem cen dla szerokiego 
rynku surowców.  

Energia 0 

Obniżyliśmy naszą ocenę do neutralnej ze względu na doniesienia o możliwym 
wzroście podaży ze strony Libii i Nigerii, co oznacza że dynamika zmian podaży do 
popytu zmieni się z deficytowej na zbilansowaną. Z drugiej jednak strony wzrost 
zapasów w USA w ujęciu rocznym wyhamował, co skłania nas do neutralnej oceny.  

Złoto + 

Pozostajemy pozytywnie nastawieni do złota, gdyż przy narastającym ryzyku dla 
tempa wzrostu światowej gospodarki, Fed wydaje się koncentrować przede wszystkim 
na uniknięciu deflacji. To asymetryczne podejście do inflacji ponownie rozbudziło 
zainteresowanie złotem. 

Metale 
przemysłowe 

- 
Obniżyliśmy naszą ocenę z neutralnej do negatywnej, gdyż poziomy cen znajdują się 
w górnej części ich zakresu, zaś czynnik wspierający ze strony polityki fiskalnej Chin 
traci na znaczeniu.  

Towary rolne + 
Podnosimy ocenę z neutralnej do pozytywnej.  Plony głównych zbóż są obfite, zaś 
rolnicy pozostają obecnie pod presją ustawicznie niskich cen.  Może to wywrzeć wpływ 
na podaż, stąd zmiana oceny na pozytywną.  

 
 

Kategoria Ocena Komentarze 

Waluty   

Dolar 
amerykański 

0   

Obniżyliśmy naszą ocenę dla amerykańskiego dolara z pozytywnej do neutralnej. 
Mamy słabsze przekonanie co do odporności amerykańskiej gospodarki, któremu 
towarzyszy perspektywa rosnących, prawdopodobnie stopniowo, stóp procentowych. 
Jednocześnie poprawiające się dane o wzroście oraz płynności poza USA ograniczają 
prawdopodobieństwo kryzysu na rynkach wschodzących.   

Funt brytyjski - 

Wobec funta pozostajemy nastawieni negatywnie. Ilość twardych danych, które 
napłynęły na rynek po referendum w sprawie Brexitu jest niewielka; od strony 
konsumpcji były głównie pozytywne, zaś badania ankietowe wypadły lepiej niż 
oczekiwano.   Naszym zdaniem prawdziwe pogorszenie sytuacji nastąpi 
prawdopodobnie w inwestycjach biznesowych, produkcji oraz w saldzie wymiany z 
zagranicą.  Bank Anglii wydaje się być zorientowany na dalsze luzowanie ilościowe, 
ale z działaniami poczeka do momentu pojawienia się większej ilości danych.   

Euro 0 

Utrzymujemy naszą neutralną ocenę dla euro, gdyż szereg przeciwstawnych 
czynników będzie prawdopodobnie utrzymywał kurs waluty w trendzie bocznym w 
trakcie najbliższych 12 miesięcy. Z jednej strony wzrost gospodarczy jest stabilny, zaś 
efekt bazy w przypadku obszaru energii powinien mieć pozytywny wpływ na inflację. 
Istnieje zatem niewielka potrzeba do pilnego wdrażania przez EBC programu dalszego 
luzowania ilościowego. Z drugiej jednak strony ujemny poziom stóp procentowych 
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względem innych walut wskazuje na to, że euro podąży w przeciwnym kierunku.   

Jen japoński + 

Podtrzymujemy naszą pozytywną ocenę dla jena (JPY), który pozostaje mocny 
pomimo nowych działań podjętych przez Bank Japonii. Póki co działania w zakresie 
polityki pieniężnej wydają się być niewystarczające by pobudzić japońską gospodarkę, 
która musi stawiać czoło trudnościom zarówno po stronie wzrostu gospodarczego jak i 
inflacji.  Decyzje o braku obniżki stóp oraz zorientowaniu na dalszą ekspansję 
monetarną, ogłoszone w ostatnim komunikacie, okazują się wsparciem dla jena w 
krótkim terminie.  

Frank 
szwajcarski  

0 

Podtrzymujemy neutralną ocenę franka szwajcarskiego (CHF), z racji braku 
jednoznacznych katalizatorów dla zmiany kursu tej waluty. W konsekwencji głosowania 
w sprawie Brexitu, Szwajcarski Bank Narodowy podjął działania nakierowane na 
osłabienie waluty.  Rozbieżność w polityce pieniężnej w USA i w Szwajcarii może 
sugerować umocnienie dolara względem franka szwajcarskiego, jednak przy gołębim 
nastawieniu Fed większe umocnienie dolara jest mało prawdopodobne, a zatem kurs 
USD/CHF będzie poruszał się w trendzie bocznym.  

 
 

Źródło: Schroders, wrzesień 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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