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Kategoria Ocena Komentarze 

Akcje + 
Pozostajemy pozytywni wobec akcji, gdyż nasze wskaźniki cykliczne ulegają poprawie. 
Co więcej, dynamika cen nabiera tempa w wielu regionach.  Preferowanymi przez nas 
rynkami są Europa i Japonia względem USA i Wielkiej Brytanii, przy czym jednocześnie 
utrzymujemy negatywną prognozę dla rynków wschodzących. 

USA  0 
Trwające umacnianie się dolara stanowi przeciwwagę dla silnego wzrostu wewnętrznego, który 
na wcześniejszym etapie bieżącego roku skłaniał nas do pozytywnej oceny amerykańskiego 
rynku akcji. Stąd też, w świetle spowolnienia w cyklu zysków i zacieśnienia polityki monetarnej 
przez Rezerwę Federalną (Fed),  pozostajemy neutralni wobec akcji w USA. 

Wielka Brytania  0 

Pozostajemy neutralni co do brytyjskiego rynku akcji, jako że marże zysków znajdują się pod 
presją wyższych kosztów pracy, uderzających w firmy zorientowane na krajowy rynek. 
Tymczasem wysoka koncentracja firm związanych z branżą surowcową w gospodarce Wielkiej 
Brytanii będzie nadal ciążyć na wynikach. Ryzyko spadków na rynku brytyjskim będzie 
zwiększać skala zacieśniania polityki fiskalnej przewidziana na 2016 r., a trwająca debata nad 
dalszym członkostwem kraju w Unii Europejskiej jest źródłem kolejnej niepewności. 

Europa + 

Chociaż ostatni komunikat Europejskiego Banku Centralnego (EBC) odnośnie programu 
luzowania ilościowego (QE) rozczarował rynek, to polityka pieniężna pozostaje akomodacyjna.  
Oczekujemy, że wyprzedaż w Europie będzie krótkotrwała, a akcje odbiją gdy euro powróci do 
trendu spadkowego. Jakakolwiek zmienność, wynikająca z niepewności wokół wyborów w 
Hiszpanii, może okazać się sygnałem kupna. 

Japonia  + 

Japonia jest kolejnym z preferowanych przez nas obszarów dla rynku akcji, z najlepszą 
dynamiką cen wśród monitorowanych przez nas krajów i przychodami bardziej odpornymi na 
korekty niż w większości gospodarek. Biorąc pod uwagę trwającą słabość krajowego wzrostu 
gospodarczego, oczekujemy, że Bank Japonii będzie w dalszym ciągu łagodził swoją politykę, 
aby wesprzeć osłabienie jena. 

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. 
Dlatego, w obliczu braku średnioterminowych katalizatorów wzrostu, pozostawiamy naszą 
ocenę na poziomie neutralnym. 
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Rynki 
wschodzące – 

Wciąż negatywnie oceniamy rynki wschodzące, bacząc na kontynuację słabej jakości 
warunków, w jakich znalazły się te gospodarki. Wysoka koncentracja sektorów związanych z 
surowcami negatywnie odbija się na regionie, a aktywom nastawionym na pomnażanie kapitału 
towarzyszy niepewność co do ścieżki podwyżek stóp procentowych przez FED.  

 

Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
skarbowe –  

Utrzymujemy negatywną ocenę obligacji długoterminowych, ponieważ uważamy, że w 
długim terminie premia czasowa nie zrekompensuje wyższej zmienności. Nadal 
preferujemy brytyjskie i amerykańskie obligacje skarbowe względem niemieckich z uwagi 
na dywergencję polityk monetarnych, co według nas wywoła presję na euro, podwyższy 
oczekiwania inflacyjne i spowoduje wystromienie niemieckiej krzywej rentowności. 

USA  –  

Podtrzymujemy pesymistyczną prognozę dla amerykańskich obligacji skarbowych, po podwyżce 
stóp przez FED.  Jednakże, z uwagi na brak presji inflacyjnej i obaw o wzrost gospodarczy, 
presja winna skupić się na krótkim końcu krzywej, gdy długi powinien być stabilny. Dlatego 
preferujemy pozycję krótką na obligacjach 5-letnich, jednocześnie utrzymując długą na 
papierach 2- oraz 10-letnich. Taka 'strategia motyla' dobrze odzwierciedla nasze oczekiwania 
inflacyjne. 

Wielka Brytania  0 
Oczekujemy, że Bank Anglii stanie się bardziej jastrzębi wraz z podwyżką stóp przez Fed, co 
powinno spowodować wyższą zmienność i wystromienie krótkiego końca krzywej rentowności. 
Nadal widzimy wartość w strategii typu "2/10 flattener". 

Niemcy 0 

Nasza opinia o niemieckich obligacjach pozostaje neutralna. Pomimo rozczarowującego 
komunikatu dotyczącego programu QE ze strony EBC, euro powinno wkrótce powrócić do 
trendu spadkowego. Wynika to z prognozowanych podwyżek FED-u, co będzie miało wpływ na 
oczekiwania inflacyjne. To powinno przełożyć się na wystromienie długiego końca krzywej, co 
zamierzamy wykorzystać stosując transakcje między 5- a 30-letnim końcem krzywej. 

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 

Podczas gdy stabilizacja cen na rynku energii i efekty bazy mogą oferować pewien potencjał 
wzrostu i opłacalność obligacji powiązanych z inflacją, prawdopodobna normalizacja stóp 
(skutkująca umocnieniem dolara) i ujemne "carry" będą wciąż negatywnie oddziaływać na 
oczekiwania inflacyjne. 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 spreadu. Jest tak z 
uwagi na rosnącą presję silnego dolara na kursy walut rynków wschodzących oraz ceny 
surowców. Lokalny dług krajów wschodzących zaczyna być coraz bardziej atrakcyjny wraz z 
postępującą dywergencją dynamiki wzrostu i inflacji pomiędzy regionami i państwami. Niemniej 
jednak niepewność co do działań Fed i obawy wokół Chin odbijają się również na gospodarkach 
wschodzących, co powstrzymuje nas przed podwyżką oceny. 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
korporacyjne 
na poziomie 
inwestycyjnym 

+ 
 

USA  0 
W tym miesiącu podtrzymujemy naszą neutralną ocenę wobec amerykańskich obligacji o 
ratingu inwestycyjnym. Chociaż bilanse przedsiębiorstw pogorszyły się, to zdolność do 
zaciągania długu pozostaje wysoka. Spadająca dynamika zysków oraz wzrost skali emisji nie 
pozwalają nam wyciągnąć bardziej konstruktywnych wniosków. 

Europa ++ 
Zachowujemy podwójny plus dla europejskich obligacji na poziomie inwestycyjnym, do czego 
przekonują nas sprzyjające argumenty odnośnie jakości kredytowej oraz to, że polityka EBC 
najprawdopodobniej pozostanie akomodacyjna i korzystna jeśli chodzi o wpływ na "carry". 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje high 
yield +  

USA  + Amerykańskie obligacje high-yield ucierpiały z powodu realizacji zysków oraz słabości cen 
energii w zeszłym miesiącu. Jednakże spready pozostają atrakcyjne uwzględniwszy potencjalne 
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bankructwa, które naszym zdaniem będą dotyczyły tylko sektora energetycznego i 
surowcowego.  

Europa  0 
Wyceny europejskich obligacji high yield pozostają całkiem atrakcyjne, jednak pogorszyły się od 
sierpnia, wskutek coraz mniejszych ryzyk makroekonomicznych. Prognozy dalszej 
akomodacyjnej polityki monetarnej EBC są pozytywne dla efektu carry trade, jednak wolimy 
korzystać na tym poprzez obligacje amerykańskie, których wartość wydaje się atrakcyjniejsza. 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Surowce 0 
Pozostajemy neutralni. Nie mamy zdania odnośnie surowców typowo cyklicznych, gdyż 
wzrost na świecie nie chce przyspieszyć, a negatywne carry nie sprzyja klasie aktywów 
ogółem. 

Energia 0  

Obniżyliśmy ocenę dotyczącą surowców energetycznych. Chociaż rynek jest zbyt 
pesymistyczny w kontekście długoterminowych wycen, ciepła zima i rosnące zapasy mogą w 
krótkim terminie dołować ceny.  Pomimo redukcji liczby platform wiertniczych w USA, produkcja 
wciąż rośnie rok do roku.  Musimy zaczekać aż produkcja zacznie spadać, by zmienić view na 
pozytywne.  

Złoto –  Pozostajemy negatywni w ocenie złota, gdyż stopniowy ruch w kierunku zacieśniania polityki 
pieniężnej będzie niedobry dla surowców ogółem. 

Metale 
przemysłowe 0 

Marginalna poprawa w chińskiej gospodarce wspiera metale przemysłowe.  Utrzymujemy 
jednak nasze neutralne stanowisko, biorąc pod uwagę, że na rynkach panuje nadpodaż i 
powinna się ona utrzymać również w przyszłym roku. 

Towary rolne 0 

Bez zmian pozostawiamy w tym miesiącu naszą neutralną prognozę dla towarów rolnych, z 
uwagi na zbiory pszenicy, kukurydzy i soi oraz to, że poziom zapasów w ujęciu globalnym 
pozostaje blisko rekordowych poziomów. Z kolei El Nino przybiera na sile i może być trzecim 
najsilniejszym wydarzeniem na przestrzeni 65 lat, co sugeruje możliwe problemy w kontekście 
zbiorów w 2016 roku. 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Waluty   

Dolar 
amerykański + Utrzymujemy pozytywne nastawienie wobec dolara amerykańskiego w obliczu podwyżek stóp 

procentowych w 2016 r., które będą wywierać presję wzrostową na dolara.  

Funt brytyjski 0 
Silny wzrost w Wielkiej Brytanii oraz relatywnie jastrzębie nastawienie Banku Anglii powinno 
działać na korzyść funta, ale perspektywa Brexitu wprost przeciwnie. Jesteśmy neutralni wobec 
pary GBP/USD, gdyż Bank Anglii prawdopodobnie nie pozostanie w tyle za FED-em.  

Euro 0 
Utrzymujemy neutralną ocenę tej waluty. Silny ruch na euro w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz 
lepsze perspektywy gospodarcze sprawiają, że nasze oczekiwanie wobec tej waluty nie są 
negatywne.   

Jen japoński – 
Pozostajemy nastawieni negatywnie w stosunku do japońskiego jena, ponieważ inflacja i wzrost 
gospodarczy pozostają niewielkie. Oczekujemy więc 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 w tym miesiącu. 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

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

Źródło: Schroders, grudzień 2015 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. 
 


