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Kategoria Ocena Komentarze 

Akcje + 
Utrzymujemy pozytywną ocenę dla akcji. Uważamy, że jesteśmy w trakcie korekty, ale nadal 
mamy do czynienia z rynkiem byka. Preferowane przez nas rynki to Stany Zjednoczone i 
Europa, jednak obniżyliśmy ocenę dla Japonii. Nasza ocena rynków wschodzących pozostaje 
negatywna. 

USA  + 
Utrzymujemy pozytywną ocenę akcji USA. Chociaż wyceny trudno określić jako niskie, to 
obecna faza cyklu koniunkturalnego jest na tyle silna, że zyski spółek powinny rosnąć w średnim 
terminie. 

Wielka 
Brytania  0 

Pozostajemy neutralni wobec akcji z Wielkiej Brytanii. Jak podkreślaliśmy wcześniej, w indeksie 
FTSE 100 znajduje się wiele spółek powiązanych z rynkami surowców, których zyski będą pod 
wielką presją. Ta słabość będzie kompensowana siłą sektora wewnętrznego. 

Europa + 
Jesteśmy pozytywnie nastawieni wobec akcji europejskich. Wynika to z tego, że dostrzegamy 
oznaki poprawy w otoczeniu gospodarczym i dostępie do kredytu.  Wskaźniki wyprzedzające 
delikatnie wzrosły, a dynamika zysków jest znaczna. 

Japonia  0 
W tym miesiącu obniżyliśmy ocenę akcji japońskich do neutralnej, ponieważ rynek ten nie jest 
odporny na dalsze pogorszenie w chińskiej gospodarce. Japonia relatywnie dużo eksportuje na 
rynek chiński, a wsparcie ze strony słabego jena może być niewystarczające, by 
zrekompensować słaby popyt w najbliższym czasie. 

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. 

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. Chociaż negatywne nastroje inwestorów sięgnęły obecnie apogeum, to uważamy 
jednak, że jest za wcześnie jeszcze na zajmowanie pozycji, zakładających odbicie cen. 
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Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
skarbowe 0 

Nasza ocena obligacji skarbowych nie uległa zmianie.  Pozostajemy neutralni wobec 
ryzyka stopy procentowej, choć dostrzegamy zarówno momentum na rynku, jak i 
poprawę czynnników jakościowych. W naszej opinii, pomimo wzrostu premii czasowej w 
pierwszych miesiącach roku, wartość dla obligacji pozostaje na neutralnym poziomie.  

USA  0 
Oczekiwania inflacyjne w USA spadły jeszcze mocniej, po tym jak Chiny zdewaluowały juana. 
To uzasadnia naszą neutralną ocenę amerykańskich obligacji skarbowych, pomimo ogólnie 
silnej gospodarki. Jednak zweryfikowaliśmy naszą ocenę krzywej stóp procentowych. 5-letnie 
papiery wyglądają na dosyć drogie, ale za to krótki koniec przesunął się wyżej. 

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. Spread w 
relacji do bundów wygląda korzystnie, uwzględniając pozytywny wpływ z efektów carry trade jak 
i roll-down. W dalszym ciągu preferujemy scenariusz wypłaszczenia się krzywej, faworyzując jej 
długi koniec. Nadal też jesteśmy nastawieni pozytywnie do obligacji 10-letnich. 

Niemcy + Potencjalne dalsze akcje ze strony EBC mające nadal obniżać rentowności oraz silne 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  

– – 
Amerykańskie obligacje powiązane z inflacją otrzymują ocenę dwóch punktów poniżej zera.  
Jesteśmy zdania, że silniejszy dolar oraz niższe ceny surowców przyczynią się do obniżenia 
oczekiwań inflacyjnych w długim terminie. 

Rynki 
wschodzące – – 

Do dwóch punktów poniżej zera obniżyliśmy ocenę obligacji emerging markets 
denominowanych w USD. Nasze wskaźniki momentum przełamały kluczowe bariery techniczne, 
a warunki fundamentalne dalej się pogarszają. W szczególności unikamy największych 
emitentów - Turcji, Rosji i Brazylii. 

 
Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
korporacyjne 
na poziomie 
inwestycyjnym 

0 
 

USA  0 
Po wielu miesiącach negatywnego nastawienia, podnieśliśmy ocenę obligacji korporacyjnycm o 
ratingu inwestycyjnym do neutralnej. Spready wzrosły do poziomów powyżej historycznych 
średnich, co powinno zapewnić zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych. 

Europa 0 
Europejskie obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym pozostawały silne w miesiącach 
letnich. Akomodacyjna polityka monetarna w strefie euro obniża rentowności, jednak 
dostrzegamy historycznie niskie poziomy wartości odzyskiwalnej. Utrzymujemy zatem naszą 
ocenę na poziomie neutralnym. 

 
 
Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
high yield +  

USA  + 
Podnieśliśmy również ocenę dla papierów High-yield z USA - do pozytywnej. Spready 
kredytowe wyceniają nadzwyczajne ryzyka, takie jak 40% wskaźnik bankructw w sektorze 
energetycznym, a odpływy zdają się powoli słabnąć.  Papiery USA wyglądają też atrakcyjniej w 
relacji do europejskich odpowiedników. 

Europa  0 

Nasza ocena w odniesieniu do europejskich obligacji high yield pozostaje neutralna. Wskaźnik 
niewypłacalności utrzymuje się nisko i najprawdopodobniej nie wzrośnie znacząco, przy 
założeniu scenariusza, w którym wspierająca polityka monetarna zapewni firmom dostęp do 
taniego finansowania. Mimo tego nadal monitorujemy mniejszą płynność w ramach tej klasy 
aktywów, która powstrzymuje nas przed dalszym podwyższeniem prognozy. 
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Kategoria Ocena Komentarze 

Surowce 0 
Surowce cykliczne, takie jak energetyczne i metale przemysłowe wyjątkowo ucierpiały na skutek 
spowolnienia w Chinach. Jednak podaż w przyszłości zapewne ulegnie ograniczeniu, co skłania 
nas do przyznania neutralnej oceny. 

Energia 0 
Ceny energii spadły do takich poziomów, że wymusiło to dyscyplinę finansową u głównych 
graczy na rynku. W rezutlacie ceny będą najprawdopodobniej wyższe w przyszłości, jednak 
negatywne carry na kontraktach terminowych uniemożliwia wyższą ocenę. 

Złoto –  Zważywszy na nasze przewidywania wzrostu realnych stóp procentowych za sprawą lepszych 
danych z USA, w dalszym ciągu utrzymujemy naszą negatywną ocenę dla złota. 

Metale 
przemysłowe 0 Koszty wydobycia metali nadal spadają, co kompensuje prawdopodobne programy pomocowe 

w Chinach.  

Produkty rolne 0 Jesteśmy neutralni wobec płodów rolnych, jednak oczekiwania wobec najpotężniejszego od lat 
hurganu El Nino mogą mieć destrukcyjny wpływ na rynki. 

 
 
Kategoria Ocena Komentarze 

Waluty   

Dolar 
amerykański 0 Pozostajemy przy neutralnej ocenie dla amerykańskiego dolara. 

Funt brytyjski 0 
Jesteśmy neutralni w ocenie funta szterlinga. Niedawne komentarze z Banku Anglii sugerują 
prawdopodobną podwyżkę stóp w pierwszej połowie przyszłego roku. Możliwość ta wydaje się 
już jednak uwzględniona w cenie w najbliższym horyzoncie czasowym.  

Euro + 
Podnieśliśmy naszą ocenę dla euro do pozytywnej. To odzwierciedla nasze oczekiwania, że 
ECB będzie kontynuował program QE w przyszłym roku oraz że otoczenie gospdarcze i bilans 
obrotów bieżących ulegną dalszej poprawie.  

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. 

 
 
Kategoria Ocena Komentarze 

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

Źródło: Schroders, Wrzesień 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. 
 
 
 
 
 

 

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.  
 


