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Kategoria Ocena Komentarze 

Akcje + 

W ogólnym ujęciu uważamy, że akcje nadal będą dostarczały zysków, choć przewidujemy 
wysoki stopień rotacji pomiędzy regionami. Utrzymujemy naszą pozytywną prognozę dla 
akcji w tym miesiącu, choć uaktualniliśmy listę preferowanych przez nas regionów. 
Bazując na trzech czynnikach, które stosujemy do analizy rynków akcji - tj. 
wycenie, momentum oraz czynnikach cykliczno-jakościowych, obecnie preferujemy rynki 
USA, Europy i Japonii, jednocześnie negatywnie oceniając rynki wschodzące. 

USA  + 
W tym miesiącu podnieśliśmy powyżej zera naszą prognozę dla akcji amerykańskich. Chociaż 
jesteśmy świadomi wysokich wycen spółek amerykańskich w porównaniu do ich światowych 
odpowiedników, jesteśmy zdania, że silne, cykliczne trendy w gospodarce USA są czynnikiem 
dominującym. 

Wielka Brytania  0 

Obniżyliśmy do poziomu neutralnego naszą ocenę co do akcji brytyjskich w tym miesiącu. 
Początkowo, po ogłoszeniu wyników wyborów podnieśliśmy prognozę dla rynku brytyjskiego, 
uważając, że seria pozytywnych danych dostatecznie dobrze świadczy o stanie tamtejszej 
gospodarki wewnętrznej. Chociaż krajowe dane cały czas sprzyjają rynkowi, okazują się jednak 
zbyt słabe, aby mogły zrekompensować słabość sektora surowców, w którym zyski nadal 
zachowują tendencje spadkową. 

Europa + 

Pomimo utrzymującej się niepewności w stosunku do Grecji, pozytywnie oceniamy akcje 
europejskie. Taką ocenę uzasadniają trzy sprzyjające czynniki: słabszy kurs euro, który 
pozytywnie oddziałuje na zyski przedsiębiorstw, cykliczne ożywienie, zauważalne w poprawie 
wyprzedzających wskaźników ekonomicznych, a także znaczna płynność finansowa 
zapewniana przez Europejski Bank Centralny (EBC). 

Japonia  + 

Podobnie jak w przypadku USA, podnieśliśmy naszą prognozę dla rynku japońskiego powyżej 
zera, ponieważ perspektywa wzrostu w porównaniu do innych rynków przedstawia się bardzo 
przekonująco.  Rynki akcji wspiera zarówno odbicie wzrostu przychodów spółek jak i słabość 
japońskiego jena. Naszym zdaniem dalsze działania rządu w Tokio, zmierzające ku 
zapewnieniu akomodacyjnego środowiska dla przedsiębiorstw, uwolnią znaczną wartość dla 
akcjonariuszy. 

Kraje Pacyfiku 
(bez Japonii)  0 

W tym miesiącu utrzymujemy neutralną prognozę dla krajów Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii. 
Chociaż wyceny zyskują na atrakcyjności, uzależnienie tego regionu od Chin sprawia, że 
utrzymujemy nasze ostrożne nastawienie.  
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Rynki 
wschodzące – 

Po złagodzeniu negatywnej oceny dla akcji rynków wschodzących w pierwszym kwartale, 
obecna sytuacja z punktu widzenia danych ekonomicznych nie daje nam podstaw do 
optymizmu. Pomimo polityki agresywnego luzowania ilościowego, popyt wewnętrzny jest nadal 
słaby, deflacja pozostaje realnym zagrożeniem, a warunki finansowe są trudne.  W rezultacie 
obniżyliśmy nasze oczekiwania poniżej zera. 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
rządowe 0 

Pozostajemy neutralni w ocenie rynków obligacji skarbowych, zestawiając krótkie pozycje na 
10-letnich obligacjach rządu amerykańskiego, jednocześnie pozytywnie oceniając obligacje 
europejskie, czego odzwierciedleniem jest krzywa rentowności obligacji niemieckich i 
brytyjskich. 

USA  –  
Nasza ocena amerykańskich obligacji skarbowych pozostaje negatywna. Nadal preferujemy 
strategię "motyla" (długie pozycje na obligacjach 30- i 2-letnich, a krótkie na 10-letnich), 
wyrażając w ten sposób naszą ocenę, z nieco mniej negatywnym nastawieniem do carry trade. 

Wielka Brytania  +  
Ocenę dla Wielkiej Brytanii utrzymujemy powyżej zera, biorąc pod uwagę wyższy carry trade 
oraz mniejsze wahania rentowności w porównaniu do innych rynków rozwiniętych. W dalszym 
ciągu spodziewamy się napływu kapitału do tego regionu od poszukujących rentowności 
inwestorów z Europy. 

Niemcy + 

W tym miesiącu podnieśliśmy ocenę dla Niemiec do pozytywnej. Nadal przewidujemy 
wypłaszczanie się krzywej. Zmieniliśmy jednak pozycję z 2-letnich/30-letnich obligacji 
skarbowych na 2-letnie/10-letnie. Niska podaż, możliwa dalsza interwencja Europejskiego 
Banku Centralnego, wymierzona w zacieśnianie realnych rentowności, oraz kurs euro powinny 
wspierać długi koniec krzywej rentowności. 

Japonia  0 
W tym miesiącu pozostajemy przy naszej neutralnej ocenie obligacji japońskich. Uważamy, że 
Bank Japonii będzie kontynuował politykę dostosowawczą, co choć może przyspieszyć inflację, 
powinno jednak również ograniczać poziom długiego końca krzywej rentowności.  

Obligacje 
amerykańskie 
powiązane z 
inflacją  

0 
Pozostajemy neutralni wobec spodziewanego poziomu inflacji w USA, z uwagi na presję na 
długi koniec krzywej oczekiwań inflacyjnych, wywieraną przez strukturalnie mocnego dolara. 

Rynki 
wschodzące 0 

Utrzymujemy neutralną ocenę rynków wschodzących w tym miesiącu. Zarówno carry trade jak i 
wyceny pozostają atrakcyjne. Zastanawia nas jednak czy będą one wystarczające, aby 
zrekompensować możliwą zmienność w następstwie pierwszych podwyżek stóp procentowych 
przez Rezerwę Federalną (Fed). Jako że moment ten jest coraz bliższy, a oczekujemy go w 
poźniejszych miesiącach tego roku, nasza obecna analiza uwzględnia możliwe konsekwencje 
podniesienia stóp w USA dla płynności na rynkach wschodzących oraz trudności w 
pozyskiwaniu funduszy. 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
korporacyjne 
na poziomie 
inwestycyjnym 

– 
 

USA  – 
W ujęciu mikro, amerykańskie obligacje korporacyjne na poziomie inwestycyjnym przedstawiają 
się dobrze, choć stosunek ryzyka do zysków w średnim horyzoncie czasowym w dalszym ciągu 
wygląda mało konstruktywnie. Z tego względu nadal podtrzymujemy naszą negatywną ocenę. 

Europa 0 Spready uległy nieznacznej poprawie po ostatnich wyprzedażach.  Jednakże rosnąca podaż 
oraz zmienność na europejskich rynkach stopy procentowej skłania nas do ostrożnej prognozy. 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje high 
yield 0  

USA  0 
W bieżącym miesiącu podnieśliśmy ocenę amerykańskich obligacji high yield, głównie za 
sprawą korzystniejszych wycen. Nabraliśmy większego przekonania, że zamieszanie wynikłe z 
zeszłorocznego załamania cen energii znacznie osłabło, a spready wykazały dużą odporność w 
obliczu ostatnich rozgrywek finansowych związanych z Grecją. 
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Europa  0 
Nasza neutralna ocena europejskich obligacji high yield pozostaje niezmieniona od zeszłego 
miesiąca. Pomimo że poprawiająca się dynamika wzrostu w regionie stanowi dobrą wiadomość 
dla emitentów tych obligacji, jesteśmy ostrożni z uwagi na słabą płynność utrzymującą się na 
rynku.   

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Surowce 0 
Ogólną ocenę dla surowców utrzymujemy na poziomie neutralnym, ponieważ w obliczu 
mniejszego niż przewidywaliśmy przyspieszenia światowego wzrostu gospodarczego 
nasza ocena tego cyklicznego rynku pozostaje mniej konstruktywna. 

Energia 0 
Po obniżeniu prognozy w czerwcu, utrzymujemy ocenę na poziomie neutralnym, jako że korekty 
cen nie zepchnęły jeszcze wycen do atrakcyjnych poziomów, a dane fundamentalne pozostają 
zróżnicowane.  

Złoto –  
Utrzymujemy naszą negatywną prognozę dla złota, oczekując, że lepsze dane z USA 
przyczynią się do zwiększenia realnych stóp procentowych, zmniejszając tym samym 
atrakcyjność rzeczywistych aktywów. 

Metale 
przemysłowe 0 

Obniżyliśmy w tym miesiącu ocenę rynku metali przemysłowych. Wsparciem dla tego rynku jest 
decyzja Chin o przyspieszeniu wydatków infrastrukturalnych oraz złagodzeniu polityki 
pieniężnej. Dane muszą jednak ulec dalszej stabilizacji, a ciągła zmienność na chińskiej giełdzie 
nadal ciąży cenom metali przemysłowych. 

Produkty rolne 0 
Ponownie podnieśliśmy do neutralnych prognozy dla produktów rolnych, ponieważ 
urzeczywistniły się ryzyka meteorologiczne, a pozycje uczestników tego rynku są obecnie 
nastawione na duże spadki. 
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Waluty   

Dolar 
amerykański ++ 

Utrzymujemy w tym miesiącu naszą bardzo pozytywną prognozę dla amerykańskiego dolara z 
powodu oczekiwań ponownego przyspieszenia amerykańskiej gospodarki w nadchodzących 
kwartałach. 

Funt brytyjski 0 

Utrzymujemy neutralną perspektywę dla funta szterlinga - jedynej obok dolara amerykańskiego 
waluty państw G10, której nie oceniamy negatywnie. Najnowsze doniesienia z Banku Anglii 
sugerują, że podniesienie stóp procentowych nastąpi na przełomie roku, co drastycznie odbiega 
od polityki monetarnej EBC, który naszym zdaniem utrzyma dostosowawczą politykę w 
najbliższej przyszłości.  

Euro –  

Biorąc pod uwagę nasze przewidywania co do kontynuacji dostosowawczej polityki pieniężnej 
przynajmniej do początku 2017 r., pozostajemy negatywni w ocenie euro. Chociaż 
przewidujemy ożywienie koniunktury w strefie euro na przestrzeni 2015 r., nieustanna 
niepewność w kwestii Grecji oraz niskie realne stopy procentowe w porównaniu do USA i 
Wielkiej Brytanii będą w dalszym ciągu wywierały presję na kurs euro.  

Jen japoński – – 
Japoński jen pozostaje naszą najmniej preferowaną walutą w relacji do dolara amerykańskiego 
z uwagi na niską inflację i relatywnie skromny wzrost gospodarczy. Naszym zdaniem potrzebna 
będzie dalsza akomodacyjna polityka monetarna, co odbije się na japońskiej walucie. 

Frank 
szwajcarski  – 

Nasza negatywna prognoza dla franka szwajcarskiego pozostaje w tym miesiącu bez zmian. 
Mocny frank pozostaje przeszkodą dla szwajcarskiej gospodarki i naszym zdaniem jest w 
dalszym ciągu przewartościowany. 
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Środki 
pieniężne – Ponieważ realne stopy procentowe pozostają ujemne, podtrzymujemy negatywną opinię o 

przechowywaniu oszczędności w gotówce.  

Źródło: Schroders, lipiec 2015 r. Opinie o obligacjach korporacyjnych i high yield są oparte na spreadach kredytowych (tj. zabezpieczonych przed ryzykiem stóp 
procentowych). 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. 
 


