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Kategoria Ocena Komentarze 

Akcje 0 

Dokonaliśmy obniżki oceny dla akcji z pozytywnej do neutralnej, gdyż wierzymy, że 
globalny cykl koniunkturalny spowolnił. Złożyły się na to napędzany przez Chiny spadek 
aktywności przemysłowej i popytu na surowce, niepowodzenie rządów i banków 
centralnych w zwiększaniu stymulacji monetarnej oraz niski efekt mnożnikowy wydatków 
konsumentów, w związku z niskimi cenami ropy naftowej. W naszej opinii sytuacja 
gospodarcza stała się bardziej niepewna, a rynek akcji odzwierciedlił ją w wycenach. 
Skutkuje to wyższą zmiennością. Taka sytuacja prowadzi nas do przekonania, że obecne 
wyceny akcji od godziwych do wysokich oraz podwyższone oczekiwania odnośnie zysków 
są zagrożone. 

USA  0 

Podtrzymujemy neutralną ocenę dla rynku amerykańskiego. Handel odbywa się z premią do 
wyceny globalnych konkurentów, podczas gdy nasze prognozy zysków na rynku amerykańskim 
na poziomie 4% nie pozostawiają przestrzeni dla negatywnych niespodzianek. Nasz model cyklu 
koniunkturalnego zakłada obecnie obniżenie tempa wzrostu w USA, co nakazuje nam ostrożność 
w ocenach krótkoterminowych. 

Wielka Brytania  0 

Spodziewamy się, że obawy wokół zacieśniania fiskalnego i Brexitu podważą sentyment do 
Wielkiej Brytanii. Oczekujemy jednak, że wystąpią one równocześnie z osłabieniem funta, które 
będzie sprzyjać tamtejszym firmom o zasięgu międzynarodowym i zmniejszać ryzyka.  Ogólnie 
rzecz ujmując, przeciąganie liny między taniejącym funtem i Brexitem oraz ryzykiem zacieśniania 
fiskalnego, powinno prowadzić w ciągu roku do znacznej zmienności na brytyjskim rynku. Wspiera 
to naszą neutralną ocenę. 

Europa + 

Podtrzymujemy naszą pozytywną, w stosunku do innych rynków akcyjnych, opinię na temat 
Europy. Uważamy, że akcje spółek europejskich wyceniane są godziwie w zestawieniu z 
notowaniami historycznymi, przy małym ruchu cen od ostatniego kwartału. Cykl koniunkturalny w 
regionie jest jeszcze stosunkowo młody. Wciąż istnieją znaczne rezerwy w wykorzystaniu kapitału 
i pracy, co w ciągu najbliższych 12 miesięcy powinno utrzymać w ryzach zarówno płace i inflację. 

Japonia  0 

Perspektywy dla Japonii zostały obniżone do poziomu neutralnego, mimo że ilościowa ocena 
gospodarki plasuje ją w czołówce naszych rankingów. Zdecydowaliśmy się zastąpić ocenę 
modelu z uwagi na przesłanki jakościowe, w kontekście naszych prognoz zysków. Naszym 
zdaniem konsensus prognoz zysków na japońskim rynku jest zbyt optymistyczny i nie pozwoli na 
realizację adekwatnych stóp zwrotu przy stabilnym i silnym jenie. 
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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. 
Pomimo sześciu obniżek stóp i wzmocnienia bodźców fiskalnych, tempo rozwoju nie rośnie. 
Odpływy kapitału stają się poważnym problemem, wraz ze wzrostem presji na dewaluację juana. 
Dlatego, w obliczu braku średnioterminowych katalizatorów wzrostu, pozostawiamy naszą ocenę 
na poziomie neutralnym. 

Rynki 
wschodzące – 

Nasza ocena rynków wschodzących pozostaje negatywna. Po dłuższym okresie gorszych 
wyników rynków wschodzących można śmiało założyć, że wiele ze złych wiadomości zostało już 
ujętych w cenach. Ogólnie rzecz ujmując, nie jesteśmy przekonani, że spowolnienie cyklu, 
zwiększona niepewność wokół perspektyw dla chińskiej gospodarki i ryzyko fiskalne zostały w 
pełni zdyskontowane przez rynek. Wyższa ocena nie byłaby zasłużona.  Podczas gdy wyceny na 
rynkach wschodzących wyglądają atrakcyjnie, zmagamy się z uzasadnieniem ponownej zmiany 
nastawienia. Naszym zdaniem rynki wschodzące nie są tanie bez powodu. 

 

Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
skarbowe +  

Podwyższyliśmy naszą ocenę jakościową do pozytywnej, w związku z wyższą awersją do ryzyka, 
średniookresowym brakiem stymulacji monetarnej w krajach rozwiniętych i podtrzymaniem luki 
między prognozami FED, a wycenami rynkowymi. Ten pozytywny ogląd sytuacji jest wciąż 
wyrażany przez rozwinięte rynki o dużej wrażliwości na ceny surowców, takie jak Wielka Brytania 
lub Australia. 

USA  0   

Naszą opinię na temat obligacji amerykańskich zmieniamy na neutralną, w związku z niedawnym 
wsparciem dla rynku długu poprzez dewaluację juana i związanej z nią niepewnością, co do 
przyszłej inflacji. Znaczenie dla oceny miały także zacieśnianie przez USA finansowania płynności 
i umocnienie amerykańskiej waluty. 

Wielka Brytania  + 
Utrzymujemy pozytywną opinię na temat Wielkiej Brytanii. Z uwagi na niepewność dotyczącą 
rynków wschodzących i niskie ceny surowców, wciąż preferujemy alokację opartą o 
wypłaszczenie krzywej. 

Niemcy 0 
Nasza ocena niemieckich obligacji pozostaje neutralna. Nie oczekujemy już "wystromienia się" 
krzywej po ostatnich spadkach, ponieważ scenariusz zakładający agresywną postawę 
Europejskiego Banku Centralnego i wyższe oczekiwania inflacyjne nie zmaterializował się. 

Japonia  0  
Pomimo nieatrakcyjnie niskich rentowności, pozostajemy przy neutralnej ocenie dla średnio- i 
długoterminowych obligacji japońskich, mając na uwadze agresywne wsparcie przez Bank 
Japonii.  

Obligacje 
amerykańskie 
powiązane z 
inflacją  

0 

Podtrzymujemy neutralną ocenę papierów wartościowych powiązanych z inflacją, choć widzimy 
pewne ryzyko pogorszenia, w związku z krótkoterminową słabością cen surowców. Z tego 
powodu podtrzymujemy naszą prognozę co do 10-letnich obligacji indeksowanych inflacją. 

Rynki 
wschodzące – 

Podczas gdy wyceny dolarowych instrumentów dłużnych krajów wschodzących uległy poprawie, 
głównym źródłem zysku pozostaje "carry" i istnieje potencjał do rozszerzenia spreadów. Jest tak z 
uwagi na rosnącą presję silnego dolara na kursy walut rynków wschodzących oraz ceny 
surowców. Abstrahując od wartości, nasza ocena instrumentów dłużnych pozostaje neutralna ze 
względu na obawy wokół Chin, które uniemożliwiają nam podniesienie perspektyw. 
Koncentrujemy się na niedoważaniu Republiki Południowej Afryki.  

 

Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
korporacyjne 
na poziomie 
inwestycyjnym 

+ 

 

USA  + 

W tym miesiącu podnieśliśmy naszą ocenę obligacji korporacyjnych na poziomie inwestycyjnym do 
pozytywnej. Wyceny pozostają atrakcyjne, dostępność finansowania dłużnego wciąż jest dobra, a 
ryzyka stopy procentowej są przytłumione w związku z silnym popytem wynikającym z globalnego 
osłabienia. Powodem do zmartwienia jest jednak spowolnienie trendu wzrostu zysków. 

Europa + 

Obniżyliśmy naszą ocenę inwestycyjną do poziomu jednego plusa. Polityka pieniężna pozostaje 
wsparciem. Jednak argument wyceny relatywnie do emitentów dolarowych nie jest już tak mocny 
jak było to wcześniej. Wrażliwość na ryzyko rynków wschodzących przez europejskich 
eksporterów najprawdopodobniej wzrosła. 
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Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje  
high yield +  

USA  + 

Pogorszenie sytuacji spółek energetycznych i wydobywczych zdominowało obraz fundamentów 
tego rynku. Są jednak pewne jaśniejsze punkty na tym obrazie: dźwignia finansowa jest stabilna, 
a poprawie ulega zdolność do pokrycia kosztów odsetkowych. Istnieje pewien potencjał odbicia 
rynków, podobny do tego, który wystąpił w 2015 roku. Ostrożnie nastawieni inwestorzy z 
wyższymi od średniej środkami, ponownie stają się zainteresowani inwestycjami o takich 
poziomach rentowności 

Europa  0 

Podtrzymujemy neutralną ocenę europejskiego rynku high yield. Z perspektywy fundamentalnej, 
dynamiki wzrostu wydają się być lepsze niż w USA. Jednak argument wyceny nie jest jednak tak 
przekonujący jak w przypadku rynku amerykańskiego (na którym dostrzegamy obecnie 
najbardziej atrakcyjną relację zysku do ryzyka). 

 

Kategoria Ocena Komentarze 

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

Energia 0 
Podtrzymujemy neutralną ocenę dla inwestycji w energię. W krótkim okresie rynek pozostaje 
zaniepokojony zapasami i relatywnie ciepłymi temperaturami, co skutkuje presją na spadek cen. 
Wierzymy, że długoterminowe wyceny są zbyt pesymistyczne. 

Złoto –  
Pozostajemy negatywni w ocenie złota, gdyż stopniowy ruch w kierunku zacieśniania polityki 
pieniężnej będzie ciążył tej klasie aktywów. 

Metale 
przemysłowe 0 

Koszty produkcji stają się coraz niższe z powodu deprecjacji walut i taniejącej ropy. Spadek 
zapasów będzie zatem niższy niż oczekiwano. Pozostawiając kwestię poprawy chińskiej 
gospodarki na marginesie, czekamy jak nisko mogą spaść ceny metali podstawowych. 
Pozostajemy zatem neutralni z negatywnym nastawieniem. 

Towary rolne 0 

Podtrzymujemy neutralną opinię z perspektywą wzrostową. Plony głównych zbóż pozostają obfite, 
z trzecim rekordem zbiorów. Niemniej jednak, prawdopodobieństwo złej pogody w przyszłym roku 
wzrasta wraz z przechodzeniem El- Niño - czwartego co do intensywności zjawiska od 1950 roku 
oraz z rosnącym zagrożeniem silnego La Niña w 2016 roku. Może to negatywnie odbić się na 
przyszłych plonach.  

 

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 

Umiarkowany wzrost w Wielkiej Brytanii oraz relatywnie jastrzębie nastawienie Banku Anglii 
powinno działać na korzyść funta względem niektórych walut z gospodarek należących do G10, 
ale perspektywa Brexitu powinna zrównoważyć te czynniki. Nasza ocena brytyjskiej waluty 
pozostaje zatem neutralna.   

Euro 0 
Utrzymujemy neutralną ocenę tej waluty. Silny ruch na euro w ciągu ostatnich 18 miesięcy oraz 
lepsze perspektywy gospodarcze sprawiają, że nasze oczekiwania wobec tej waluty są mniej 
negatywne.  

Jen japoński – 
Podtrzymujemy negatywne nastawienie strukturalne do jena, z powodu przeciwności fiskalnych i 
demograficznych. Oczekujemy kontynuacji akomodacyjnej polityki monetarnej ze strony Banku 
Japonii w nadchodzącym roku, która wywoła większą presję na osłabianie jena. 

Frank 
szwajcarski  0 

Biorąc pod uwagę brak jednoznacznych przesłanek przemawiających za możliwością zmiany 
kursu waluty, pozostajemy neutralni w ocenie szwajcarskiego franka. 

 

Kategoria Ocena Komentarze 

Środki 
pieniężne – 

Nadal negatywnie oceniamy gotówkę w obliczu ujemnych realnych stóp procentowych. 

Źródło: Schroders, styczeń 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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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. 
 


