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Kategoria Ocena Komentarze 

Akcje + 
Utrzymujemy naszą pozytywną prognozę dla akcji. Nie zmieniamy też naszych 
podstawowych prognoz regionalnych, faworyzujących Europę i Wielką Brytanię w 
globalnym ujęciu. Pomimo wejścia rynku akcji w trudniejszy okres, oczekujemy dalszych 
wzrostów w drugiej połowie roku. 

USA  0 
Zachowujemy naszą neutralną ocenę amerykańskich akcji w czasie rewizji zysków spółek, 
wskazujących na zagrożenie związane z możliwymi podwyżkami stóp procentowych oraz 
rozczarowanie silnym dolarem. 

Wielka 
Brytania  + 

W tym miesiącu utrzymujemy pozytywną prognozę dla akcji z Wielkiej Brytanii, po 
wcześniejszym podniesieniu naszych przewidywań w maju. Skłaniamy się w kierunku spółek o 
średniej kapitalizacji, poprzez inwestycje w akcje z indeksu FTSE 250. Zapewniają one bardziej 
bezpośrednie przełożenie naszej pozytywnej oceny brytyjskiej gospodarki po wyborach 
parlamentarnych. Jesteśmy szczególnie optymistyczni w kwestii rynku wewnętrznego oraz 
nieruchomości, które to segmenty są dobrze reprezentowane w indeksie spółek o średniej 
kapitalizacji. 

Europa + 
Nadal zachowujemy pozytywną prognozę dla akcji europejskich, dostrzegając nieznaczną 
poprawę głównych wskaźników ekonomicznych w ostatnich miesiącach. Jesteśmy zdania, że 
zobowiązanie EBC do realizacji swojego programu zakupu aktywów zostanie utrzymane i bank 
będzie nadal wspierać fundamentalne ożywienie w regionie. 

Japonia  0 

W ostatnim czasie wzrost gospodarczy zaskakiwał pozytywnie, co wyraźnie sprzyjało rynkom 
akcji.  Wśród spółek nadal utrzymuje się trend do skupu własnych akcji i usprawnień w obszarze 
ładu korporacyjnego. Jednak naszym zdaniem ostatnie komentarze odnośnie jena ze strony 
prezesa Banku Japonii znacznie ostudziły oczekiwania na dalszą stymulację monetarną w 
najbliższym okresie. Nadal uważamy, że Bank Japonii będzie ostatecznie zmuszony złagodzić 
politykę monetarną aby wesprzeć wzrost gospodarczy.  

Kraje Pacyfiku 
(bez Japonii)  0 

W tym miesiącu nasza prognoza dla tego regionu pozostaje bez zmian. Cały region 
zdominowała Australia, dla której utrzymujemy negatywną prognozę z uwagi na niekorzystną 
sytuację gospodarczą. 
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Rynki 
wschodzące 

0 Naszą prognozę dla akcji rynków wschodzących utrzymujemy na poziomie neutralnym, biorąc 
pod uwagę akomodacyjną politykę pieniężną prowadzoną przez wiele azjatyckich banków 
centralnych. Dostrzegamy jednak niski wzrost gospodarczy i niską inflację na wielu rynkach 
wschodzących w sytuacji, gdy ryzyko przedwczesnego podniesienia stóp procentowych przez 
Rezerwę Federalną (Fed) nadal negatywnie odbija się na nastrojach inwestorów. 

 
 
Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
rządowe 0 

Pozostajemy neutralni odnośnie ryzyka stopy procentowej, z negatywną prognozą w 
przypadku 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych, przy relatywnie bardziej 
optymistycznej ocenie rynków europejskich. Od niemieckich obligacji skarbowych 
preferujemy rynki takie jak Norwegia i Wielka Brytania, z uwagi na ich niższą zmienność. 

USA  –  

Nadal zachowujemy naszą ogólnie negatywną ocenę amerykańskich obligacji, stosując 
strategię "motyla", pozytywnie oceniając obligacje 2 i 30-letnie, a negatywnie 10-letnie. 
Przewidywane przez nas umocnienie się kursu dolara powinno ostudzić oczekiwania dotyczące 
inflacji i w ten sposób ograniczać rentowności obligacji 30-letnich. Z drugiej strony jesteśmy 
pozytywni wobec krótkiego końca krzywej, który może kompensować ujemne rentowności 10-
letnich papierów. 

Wielka 
Brytania  +  

Nasza pozytywna prognoza dla brytyjskich obligacji skarbowych od ubiegłego miesiąca 
pozostaje bez zmian. Obserwujemy dalszy napływ kapitału inwestorów z Europy do Wielkiej 
Brytanii, za sprawą szerszych spreadów, niższej zmienności oraz uspokojenia nastrojów wśród 
inwestorów po ogłoszeniu wyników wyborów. 

Niemcy 0 

W tym miesiącu pozostajemy przy naszej neutralnej ocenie obligacji niemieckich. Przyjmujemy 
pozycje zakładające wypłaszczenie się krzywej, negatywnie oceniając obligacje 2-letnie, a 
pozytywnie 30-letnie. Długi koniec krzywej powinien zyskiwać za sprawą ograniczonej podaży w 
okresie tegorocznego lata. Naszym zdaniem taka pozycja zabezpiecza również przed ryzykiem 
niewypłacalności Grecji, mającym charakter tzw. "długiego ogona". 

Japonia  0 
Utwierdziwszy się w naszej prognozie konieczności dalszego łagodzenia polityki pieniężnej 
przez Bank Japonii, utrzymujemy neutralną pozycję dla ryzyka stopy procentowej obligacji 
japońskich. Chociaż zapewne przyczyni się to do wzrostu inflacji, działania Banku Japonii 
powinny stanowić ograniczenie dla długiego końca krzywej rentowności. 

Obligacje 
amerykańskie 
powiązane z 
inflacją  

0 
Pozostajemy neutralni wobec spodziewanego poziomu inflacji w USA, z uwagi na silnego 
dolara, który w długim terminie powinien ograniczać dynamikę wzrostu cen w przyszłości. 

Rynki 
wschodzące 0 

Po podniesieniu prognozy dla rynków wschodzących w maju, w tym miesiącu utrzymujemy ją na 
neutralnym poziomie. Naszym zdaniem wyceny są atrakcyjne, a spread w stosunku do wielu 
obligacji rynków rozwiniętych jest wystarczający, aby zrekompensować potencjalne wahania 
spowodowane podwyżkami stóp przez Fed. Z drugiej jednak strony, obniżyliśmy naszą 
prognozę dla Republiki Południowej Afryki ponownie z pozytywnej do neutralnej, z uwagi na 
presję inflacyjną i presję, wynikającą z kursów walut. Do dwóch punktów poniżej poziomu 
neutralnego obniżyliśmy nasze przewidywania dla Polski, uwzględniając jej wrażliwość na 
spready krajów peryferyjnych oraz prawdopodobieństwo dalszej zmienności spreadów w czasie 
negocjacji pomocy finansowej dla Grecji. 

 
 
Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
korporacyjne 
na poziomie 
inwestycyjnym 

– 
 

USA  – 

Pomimo ostatniej słabości obligacji skarbowych, spready kredytowe na rynku amerykańskim 
poszerzyły się w mniejszym stopniu niż było to oczekiwane. Wpłynęło to na pogorszenie się i 
tak wysokich już wycen. Przy uwzględnieniu silnej podaży netto, pogarszającej się jakości 
emisji, presji na marże oraz efektu spillover wynikającego ze zmienności stóp procentowych, 
pozostajemy nastawieni negatywnie do amerykańskich obligacji korporacyjnych o ratingu 
inwestycyjnym. 
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Europa 0 

Zmienność na europejskich rynkach obligacji znacząco wzrosła, pomimo programu luzowania 
ilościowego (QE) Europejskiego Banku Centralnego. Zwiększyło to presję na produkty 
bazujące na spreadach i uwypukliło wrażliwość europejskich obligacji korporacyjnych o ratingu 
inwestycyjnym przy obecnych wycenach, pomimo wsparcia poprzez QE. W rezultacie, 
obniżyliśmy naszą ocenę do neutralnej, uznając, że ryzyka są obecnie bardziej zrównoważone, 
z uwagi na oczekiwania wyższej inflacji podczas przedłużającego się cyklu kredytowego i nadal 
wiszącego nad Europą widma niewypłacalności Grecji.   

 
 

Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
high yield –  

USA  – 

Wchodząc w tradycyjnie trudny okres lata widzimy, że pogarszanie się jakości emisji, silna 
podaż i słaby popyt, przyczyniły się do wahań spreadów obligacji high yield. Odbicie na rynku 
ropy przyniosło pewien wzrost cen obligacji i dodatkową stabilność sektora energetycznego, 
jednak obecnie są one determinowane  zmiennością stóp procentowych, która zagraża 
całkowitemu zyskowi inwestorów.   Z tego względu utrzymujemy naszą negatywną ocenę.   

Europa  0 
Podczas gdy rosnąca dynamika wzrostu w Europie to dobra wiadomość dla emitentów obligacji 
high yield, nadal podtrzymujemy nasze ostrożne stanowisko odnośnie europejskich obligacji 
high yield, z uwagi na ich znaczną korelację ze słabszym rynkiem amerykańskim, potencjalnym 
ryzykiem ze strony Grecji i szerszym ryzykiem płynności narastającym na rynkach obligacji.   

 
 

Kategoria Ocena Komentarze 

Surowce 0 Obniżyliśmy naszą ogólną ocenę surowców w tym miesiącu, ponieważ jesteśmy mniej 
optymistyczni wobec cyklicznych surowców przy obecnych marżach. 

Energia 0 Obniżyliśmy prognozę cen energii ponieważ ostatnio odnotowały one znaczną poprawę, a 
ryzyka przemawiające za wzrostami jak i spadkami są obecnie lepiej zrównoważone. 

Złoto –  Utrzymujemy ocenę poniżej neutralnej oczekując, że lepsze dane z USA wpłyną na wzrost stóp 
realnych i tym samym zniwelują relatywną atrakcyjność złota. 

Metale 
przemysłowe + 

Chiny pewnie przeszły w cykl luzowania, przyspieszając wydatki na infrastrukturę oraz 
łagodzenie polityki monetarnej. Ceny metali powróciły do poziomów z początku roku pomimo 
tendencji wzrostowej. Z tego względu utrzymujemy naszą pozytywną prognozę dla metali 
przemysłowych. 

Produkty rolne – Obniżyliśmy nasze przewidywania co do produktów rolnych, jako że farmerzy nie korygują 
swoich planów produkcji, w reakcji na obecny poziom cen. 

 
 

Kategoria Ocena Komentarze 

Waluty   

Dolar 
amerykański ++ 

W tym miesiącu podnieśliśmy nasze przewidywania dla dolara amerykańskiego, z uwagi na 
przewidywany przez nas szybszy wzrost amerykańskiej gospodarki w kolejnych kwartałach, po 
ostatnim osłabieniu spowodowanym silniejszym kursem dolara, ograniczeniem wydatków 
kapitałowych w sektorze energetycznym oraz złą pogodę. 

Funt brytyjski 0 
Utrzymujemy neutralną prognozę dla funta szterlinga, uwzględniając ogólną słabość 
europejskiej gospodarki nieznacznie równoważoną przez przewidywany przez nas dalszy 
relatywnie silny wzrost w Wielkiej Brytanii, popychający Bank Anglii do podniesienia stóp 
procentowych zaraz po interwencji Fedu. 

Euro –  

Akomodacyjna polityka pieniężna EBC ma pozostać na obecnym poziomie aż do 4 kwartału 
2016, co powinno nadal stanowić presję na osłabienie euro. Chociaż nasze prognozy zakładają 
większy wzrost w strefie euro w kolejnych miesiącach tego roku, spodziewamy się jego 
wolniejszego tempa niż w Stanach Zjednoczonych i z tego względu oczekujemy dalszej presji 
na kurs euro w relacji do dolara. 

Jen japoński –– 
To już kolejny miesiąc, kiedy  obniżamy prognozę dla jena z powodu słabej inflacji i skromnego 
wzrostu gospodarczego. Naszym zdaniem potrzebna będzie dalsza akomodacyjna polityka 
monetarna, co odbije się na japońskiej walucie. 



Schroders Inwestowanie w wiele klas aktywów  
 
 

4 
 

Frank 
szwajcarski  – 

Według nas szwajcarska gospodarka w niedalekiej przyszłości doświadczy większej słabości za 
sprawą gwałtownej aprecjacji franka szwajcarskiego, w rezultacie odejścia banku centralnego 
od powiązania szwajcarskiej waluty z kursem euro. Naszym zdaniem frank pozostaje 
przewartościowany. 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Środki 
pieniężne – Ponieważ realne stopy pozostają ujemne, podtrzymujemy negatywną opinię o przechowywaniu 

oszczędności w gotówce.  

Źródło: Schroders, czerwiec 2015 r. Opinie o obligacjach korporacyjnych i high yield są oparte na spreadach kredytowych (tj. zabezpieczonych przed ryzykiem stóp 
procentowych). Nasze prognozy dotyczące walut przygotowane są w porównaniu do dolara amerykańskiego, za wyjątkiem samego dolara, który opiera się o koszyk 
ważony handlem. 
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