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Kategoria Ocena Komentarze 

Akcje + 
Utrzymujemy pozytywną ocenę dla rynku akcji ze względu na oddalające się zagrożenie 
globalnego spowolnienia wzrostu wywołanego sytuacją w Chinach. Preferowanymi przez 
nas rynkami są Europa i Japonia względem USA, przy czym jednocześnie utrzymujemy 
negatywną prognozę dla rynków wschodzących.  

USA  0 
Obniżyliżyliśmy naszą jakościową ocenę do neutralnej, gdyż silny wzrost krajowej gospodarki, 
który dotąd skłaniał nas do faworyzowania USA, przegrywa naszym zdaniem starcie z mocnym 
dolarem, spowolnieniem w cyklu zysków firm i rosnącymi spreadami kredytowymi. 

Wielka 
Brytania  0 

Pozostajemy neutralni co do brytyjskiego rynku akcji, jako że marże zysków znajdują się pod 
presją wyższych kosztów pracy, co uderzy w firmy zorientowane na krajowy rynek. W przyszłym 
roku istnieje także ryzyko obniżenia oceny dla Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę skalę 
planowanego zacieśnienia polityki fisklanej oraz niepewność spowodowaną coraz głośniejszą 
debatą o tzw. "Brexit". 

Europa + 
Zachowaliśmy naszą pozytywną prognozę dla Europy, ponieważ uważamy, że region ten jest 
we wcześniejszej fazie cyklu koniunkturalnego w porównaniu do USA. Dane gospodarcze na 
temat popytu krajowgo są solidne, a to powinno napędzać stały wzrost zysków europejskich 
przedsiębiorstw.  

Japonia  + 

Podnieśliśmy naszą prognozę dla Japonii ze względu na trwającą poprawę zysków i program 
reform strukturalnych, propagowany przez rząd Abe. Naszym zdaniem rynkowa korekta jest 
atrakcyjną okazją do zajęcia pozycji na rynku, którego perspektywy oceniamy pozytywnie. 
Przyznajemy przy tym, że korzyści płynące ze słabego jena są ograniczone bez dodatkowego 
luzowania polityki przez Bank Japonii. 

Kraje Pacyfiku 
(bez Japonii)  0 

W tym miesiącu utrzymujemy neutralną prognozę dla krajów Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii. 
Wyceny w dalszym ciągu zyskują na atrakcyjności, jednak podtrzymujemy nasze ostrożne 
stanowisko, z uwagi na uzależnienie tego regionu od Chin i brak katalizatorów wzrostu w 
średnim terminie.  

Rynki 
wschodzące – 

Negatywna ocena dla rynków wschodzących ponownie okazała się trafna, ponieważ zarówno 
słabość ich gospodarek, jak i spadające ceny surowców nadal wpływają negatywnie na ten 
region. Niemniej jednak nasze wskaźniki koniunktury rynkowej dla gospodarek wschodzących 
sugerują, że ceny sięgają już minimów.  
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Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
skarbowe 0 

Nasza ocena obligacji skarbowych nie uległa zmianie. Pozostajemy neutralni co do 
duration, choć pozytywna dynamika i wskaźniki cykliczności gospodarki wciąż są 
sygnałami ostrzegawczymi. W naszej opinii, pomimo wzrostu premii czasowej w 
pierwszych miesiącach roku, wartość dla obligacji pozostaje na neutralnym poziomie.  

USA  0 
Oczekiwania inflacyjne w USA ponownie się zmniejszyły, co wspiera nasz neutralny stosunek 
do amerykańskich obligacji skarbowych. Pomimo ostatniego wypłaszczenia, podtrzymujemy 
naszą negatywną ocenę dla części krzywej o średnim terminie, gdyż uważamy, że Fed zmierza 
do normalizacji stóp procentowych. 

Wielka 
Brytania  +  

Jesteśmy nadal pozytywnie nastawieni do obligacji brytyjskich, ponieważ wciąż czerpią one 
znaczne korzyści z niskich stóp procentowych i luzowania ilościowego w strefie euro. 
Dodatkowo zyskują one też wsparcie z powodu faktu, że zarówno wzrost, jak i inflacja ostatnio 
zaskoczyły spadkiem. W dalszym ciągu preferujemy scenariusz wypłaszczenia się krzywej, 
faworyzując jej długi koniec. 

Niemcy + Potencjalne dalsze akcje ze strony EBC mające nadal obniżać realne rentowności oraz trochę 
silniejsze euro powinny wspierać 10-letnie obligacje niemieckie. 

Japonia  0 
W tym miesiącu pozostajemy przy naszej neutralnej ocenie ryzyka stopy procentowej w Japonii. 
Pomimo skrajnie nieatrakcyjnych rentowności, wsparcie ze strony Banku Japonii nadal jest 
oczekiwane.  

Obligacje 
amerykańskie 
powiązane z 
inflacją  

0 
Zneutralizowaliśmy naszą negatywną ocenę dla amerykańskich obligacji powiązanych z inflacją 
(TIPS), spodziewając się zysków na ostatnio niedoważanej pozycji. Słabość wyników była 
znacząca z racji tego, że realne rentowności wzrosły na przestrzeni miesiąca z powodu 
drastycznego spadku oczekiwań inflacyjnych. 

Rynki 
wschodzące – 

Podtrzymujemy naszą negatywną ocenę dla obligacji rynków wschodzących denominowanych 
w dolarze z przeszacowanym spreadem. Unikamy największych emitentów, takich jak Turcja, 
Rosja i Brazylia. Częściowo zrealizowaliśmy zyski po ostatnim rozszerzeniu spreadów. 

 
 
Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
korporacyjne 
na poziomie 
inwestycyjnym 

+ 
 

USA  0 
Amerykańskie obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym oceniamy neutralnie ze względu 
na wysoką dostępność kredytu, ale anemiczna dynamika zysków może drastycznie ten obraz 
odmienić. 

Europa ++ 
Podnieśliśmy naszą ocenę do pozytywnej z powodu wzrostu aktywności podażowej (będącej 
pradwdopodobnie dobrym sygnałem dla regionu), silnej akumulacji kapitału i momentu cyklu 
koniunkturalnego, który zdaje się być we wcześniejszej fazie niż ten w USA. 
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Obligacje 
high yield +  

USA  + 

Niedźwiedzi sentyment ponownie wpłynął na poprawę profilu zysku i ryzyka; niemniej jednak, 
charakter czynników fundamentalnych pozostaje mieszany z racji tego, że przedsiębiorstwom 
nie sprzyja silny dolar, ani niskie perspektywy wzrostu/inflacji. W środowisku zmiennych cen 
ropy sektorowi energetycznemu wciąż grożą spadki, ale zmiany spreadów już to ryzyko 
uwzględniają. 

Europa  0 

Nasza ocena w odniesieniu do europejskich obligacji high yield jest nadal neutralna. Techniczny 
obraz pozostaje słaby, na co wpływają znaczne odpływy z ETFów i zmniejszona płynność ze 
względu na wysoki poziom gotówki w funduszach. Fundamenty natomiast wciąż ulegają 
poprawie wraz za spadającą dźwignią netto, rosnącymi przychodami i EBITDA oraz mało 
dokuczliwą prognozą bankructw. 
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Surowce 0 Pozostajemy neutralni wobec surowców z uwagi na to, że globalny wzrost nie zdołał 
przyspieszyć. 

Energia + 
Podnieśliśmy ocenę dla surowców energetycznych do pojedynczego plusa na podstawie faktu, 
że w końcu widzimy malejącą produkcję ropy zarówno z amerykańskich łupków, jak i wśród 
producentów OPEC, co w najbliższym horyzoncie oznacza prawdopodobnie ustalenie się 
poziomu wsparcia dla cen. 

Złoto –  Pozostajemy negatywnie nastawieni względem złota, oczekując wzrostu realnych stóp 
procentowych. 

Metale 
przemysłowe 0 

Chiny pewnym krokiem przeszły w cykl luzowania, przyspieszając wydatki na infrastrukturę oraz 
łagodzenie polityki monetarnej. W odpowiedzi na te działania twarde dane muszą się jeszcze 
ustabilizować. 

Produkty rolne 0 
Zbiory pszenicy, kukurydzy i soi zapowiadają się bardzo obficie, a ich zapasy sięgają lub są 
bliskie rekodowym wielkościom na skalę globalną. Tegoroczny El Nino wciąż się wzmacnia, 
może okazać się trzecim największym wydarzeniem w ciągu ostatnich 65 lat. Dlatego też 
zwracamy uwagę na niszczycielski potencjał pogodowy dla przyszłorocznych zbiorów.  
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Waluty   

Dolar 
amerykański - 

Obniżyliśmy naszą ocenę dla amerykańskiego dolara na przestrzeni minionego miesiąca w 
odpowiedzi na potwierdzenie Fed o opoźnieniu podwyżek stóp procentowych oraz z uwagi na 
nasze oczekiwania, że sektory gospodarki USA wrażliwe na kurs dolara będą nadal borykać się 
z problemami. 

Funt brytyjski 0 
Jesteśmy neutralni w ocenie funta szterlinga. Niedawne komentarze z Banku Anglii sugerują 
prawdopodobną podwyżkę stóp w pierwszej połowie przyszłego roku. Pomimo tego sądzimy, że 
Bank Anglii będzie pozostawał pod wpływem słabej inflacji i polityki Fedu, spychanej z założonej 
ścieżki.  

Euro + 
Podnieśliśmy naszą ocenę dla euro do pozytywnej. Odzwierciedla to nasze oczekiwania, że 
strefa euro będzie dostarczać najbardziej solidną stopę wzrostu spośród głównych gospodarek 
świata. 

Jen japoński – 
Japoński jen pozostaje najmniej preferowaną przez nas walutą w relacji do dolara 
amerykańskiego, z uwagi na niską inflację i relatywnie skromny wzrost gospodarczy. Naszym 
zdaniem potrzebna będzie kontynuacja akomodacyjnej polityki monetarnej, co odbije się na 
japońskiej walucie. 

Frank 
szwajcarski  0 Nasza ocena dla franka pozostaje neutralna, brakuje istotnych bodźców dla zmiany kursu. 
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Środki 
pieniężne – Nadal negatywnie oceniamy gotówkę w obliczu ujemnych realnych stóp procentowych. 

Źródło: Schroders, październik 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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