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Kategoria Ocena Komentarze 

Akcje 0 
Podtrzymujemy naszą neutralną ocenę rynku akcji, gdyż poprawa wycen została 
zrównoważona cyklicznym spowolnieniem. Wśród akcji preferujemy cechujący się 
niską betą rynek amerykański.  Dokonaliśmy podwyżki oceny rynków wschodzących do 
poziomu neutralnego z uwagi na redukcję towarzyszącego im ryzyka. 

USA  + 
Wzrost zysków w USA pozostaje stabilny. Podczas gdy oczekiwania co do globalnego wzrostu 
nadal spadają, wysoka jakość rynku amerykańskiego i jego bardziej defensywny charakter 
sprawiają, że wygląda on bardziej atrakcyjnie w porównaniu z innymi regionami. 

Wielka Brytania  0 
Utrzymujemy neutralną ocenę. Odzwierciedla ona przeciąganie liny między dwoma siłami 
wpływającymi na rynki akcji. Z jednej strony znajduje się słabszy funt, który mógłby sprzyjać 
międzynarodowym korporacjom, a z drugiej - obawy związane z zacieśnianiem polityki 
fiskalnej oraz ryzykiem Brexit'u. 

Europa 0 
W Europie barierą dla zysków na rynku akcji jest ograniczona deprecjacja waluty. Uważamy 
ponadto, że europejski wzrost gospodarczy nie wytrzyma próby związanej z globalnym 
spowolnieniem.  

Japonia  0 
Pomimo korzystnych uwarunkowań jesteśmy zaniepokojeni, że konsensus prognoz dla 
zysków z japońskiego rynku jest zbyt optymistyczny i nie uwzględnia w adekwatnym stopniu 
wpływu silnego i stabilnego jena. Utrzymujemy więc neutralną ocenę. 

Kraje Pacyfiku 
(bez Japonii)  0 

Wyceny w regionie Pacyfiku (bez Japonii) pozostają atrakcyjne. Niemniej jednak dynamika 
zysków pozostaje względnie słaba, szczególnie w sektorach wrażliwych na spowolnienie w 
Chinach. Dlatego, w obliczu braku średnioterminowych katalizatorów wzrostu, pozostawiamy 
naszą ocenę na poziomie neutralnym. 

Rynki 
wschodzące 0 

Po upływie wielu lat utrzymywania negatywnej opinii na temat rynków wschodzących 
zdecydowaliśmy się na podwyższenie oceny do poziomu neutralnego. Ostatnie wysiłki 
chińskich władz nakierowane na pobudzenie gospodarki, odbicie cen miedzi i rudy żelaza oraz 
zmniejszenie ryzyka politycznego w Brazylii sugerują, że ryzyko gospodarek wschodzących 
uległo redukcji.  
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Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
skarbowe + 

W warunkach niskiej inflacji i wzrostu gospodarczego poniżej linii trendu pozostajemy 
pozytywnie nastawieni do obligacji skarbowych i ryzyka stopy procentowej portfela. 
Strategię z pozytywnym carry wykorzystujemy na rynkach z ekspozycją na surowce, 
takich jak Australia. Wciąż dostrzegamy podwyższoną zmienność rynków wywołaną 
niepewnością związaną z dywergencją polityk monetarnych banków centralnych. 

USA  0  

Podtrzymujemy nasze neutralne nastawienie do amerykańskich obligacji rządowych, jako że 
słabsze dane napływające z gospodarki USA nie zaszkodziły jeszcze wzrostowemu trendowi 
ważonego wymianą handlową kursu dolara. Podczas gdy opowiadamy się za dalszym 
wypłaszczaniem krzywej w krótkim okresie, to dla horyzontu 12-18 miesięcy prognozy są 
mniej jednoznaczne.  

Wielka Brytania  0 
Brytyjskie obligacje rządowe pozostają jednym z głównych beneficjentów niskich stóp 
procentowych w strefie euro. Uwzględniając jednak oczekiwania co do podwyższonej 
zmienności, związanej z referendum dotyczącym członkostwa w Unii Europejskiej, 
decydujemy się na obniżkę oceny do neutralnego poziomu. 

Niemcy 0 
Biorąc pod uwagę nasze zeszłoroczne zyski, osiągnięte dzięki zajęciu pozycji zakładającej 
wypłaszczenie krzywej rentowności, podtrzymujemy neutralną ocenę obligacji niemieckich. 
Podobnie jak ma to miejsce w Japonii, polityka monetarna wspiera rynek, a rentowności 
pozostają niskie. 

Japonia  0  
Pomimo nieatrakcyjnie niskich/ujemnych rentowności, podtrzymujemy sugestie utrzymywania 
pozycji na średnim i długim końcu krzywej, z racji wsparcia udzielanego przez agresywną 
politykę Banku Japonii (BoJ). 

Obligacje 
amerykańskie 
powiązane z 
inflacją  

+ 
Podwyższyliśmy naszą ocenę amerykańskich obligacji inflacyjnych do pozytywnej. Realne 
stopy procentowe kontynuują spadki, a niskie obecnie oczekiwania inflacyjne mogą wzrosnąć 
na skutek odbicia cen surowców. 

Rynki 
wschodzące 0 

Dodatkowy spread na denominowanych w dolarze obligacjach emitowanych na rynkach 
wschodzących uległ znacznej poprawie. Przy spadających oczekiwaniach inflacyjnych 
oczekujemy zysków ze strategii carry, choć będzie się ona wiązała z większą zmiennością. 
 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
korporacyjne 
na poziomie 
inwestycyjnym 

+ 
 

USA  + 
W horyzoncie dwunastu miesięcy, pozostajemy pozytywnie nastawieni do amerykańskiego 
rynku obligacji korporacyjnych na poziomie inwestycyjnym. Mimo ostatniego ożywienia wyceny 
pozostają na relatywnie atrakcyjnych historycznie poziomach, a zdolność do zadłużania się 
wciąż jest na dobrym poziomie. 

Europa + 
Pozostajemy umiarkowanie pozytywnie nastawieni do Europy. Tło gospodarcze z obniżonymi 
stopami procentowymi i wcześniejszym stadium cyklu kredytowego, powinno ponownie 
wywołać temat transakcji carry, wziąwszy pod uwagę, że krótkoterminowy sentyment uległ 
stabilizacji. 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
high yield +  

USA  + 

Pozostajemy pozytywnie nastawieni do rynku high yield oferującego atrakcyjne poziomy 
spreadów. Ożywienie cen na rynku energii uspokoiło pewne obawy dotyczące sektora 
energetycznego i górniczego. Doprowadziło to do powrotu napływu środków do funduszy high 
yield, co pomoże absorbować bieżące emisje na tym rynku. 

Europa  0 Utrzymujemy neutralną ocenę europejskiego rynku high yield, gdyż oferowane spready nie są 
tak atrakcyjne jak na rynku amerykańskim. 
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Kategoria Ocena Komentarze 

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

Energia 0 
Być może osiągnęliśmy już etap kapitulacji na rynkach energii. Liczba odwiertów w USA 
ponownie spada.  Jeśli dostrzeżemy spowolnienie tempa wzrostu zapasów, rynek 
prawdopodobnie odbije. Aczkolwiek przy silnie ujemnym carry podtrzymujemy opinię neutralną z 
tendencją zwyżkową 

Złoto + 
Podnieśliśmy ocenę dla złota do pozytywnej. Spadek realnych stóp procentowych prowadzi do 
redukcji kosztu alternatywnego utrzymywania przez inwestorów złotego kruszcu. Dodatkowo, 
globalny cykl produkcyjny wciąż spowalnia, a efekt niskiej bazy przekłada się na wzrost inflacji. 

Metale 
przemysłowe 0 

Koszty wytworzenia nadal spadają wraz z deprecjacją walut krajów będących producentami 
metali oraz niższymi cenami ropy naftowej. Pozostawiając kwestię poprawy stanu chińskiej 
gospodarki na marginesie, sądzimy że ceny metali podstawowych sięgnęły dna. 

Towary rolne 0 

Plony głównych zbóż pozostają obfite, z trzecim rekordem zbiorów. Niemniej jednak, 
prawdopodobieństwo złej pogody w przyszłym roku wzrasta wraz z tym, jak pozostajemy pod 
wpływem jednego z najsilniejszych od 1950 r. (dokładnie czwartego) El Niño, a także wraz z 
rosnącym zagrożeniem silnego zjawiska La Niña w 2016 roku. Może to negatywnie odbić się na 
przyszłych plonach. Podtrzymujemy neutralną opinię z perspektywą wzrostową. 

 
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 
Pomimo niedawnej słabości brytyjskiego funta, w średnim okresie pozostajemy neutralni wobec 
tej waluty. Umiarkowany wzrost w Wielkiej Brytanii oraz relatywnie jastrzębie nastawienie Banku 
Anglii, powinny działać na korzyść funta względem niektórych walut z gospodarek należących 
do G10, ale perspektywa Brexitu powinna łagodzić te czynniki.  

Euro 0 

Europejska gospodarka w stosunku do minionego roku odnotowała istotny postęp, napędzany 
przez politykę EBC nakierowaną na osłabienie euro i obniżenie rentowności obligacji. Z drugiej 
jednak strony, EBC pozostaje bardzo agresywny w dążeniu do utrzymania siły gospodarki i 
zwalczaniu sił deflacyjnych. W wyniku istnienia tych przeciwstawnych sił, pozostajemy w tym 
momencie neutralni w stosunku do europejskiej waluty. 

Jen japoński – 
Oczekujemy, że japoński jen osłabi się w średnim okresie. W obliczu przeciwności 
strukturalnych w postaci spadku populacji i niezrównoważonej polityki fiskalnej, oczekujemy 
dalszego prowadzenia przez Bank Japonii akomodacyjnej polityki pieniężnej w trakcie tego 
roku. 

Frank 
szwajcarski  0 Podtrzymujemy neutralną ocenę franka szwajcarskiego, z racji braku jednoznacznych 

katalizatorów dla zmiany kursu tej waluty. 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Środki 
pieniężne – Nadal negatywnie oceniamy gotówkę w obliczu ujemnych realnych stóp procentowych. 

Źródło: Schroders, luty 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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