
–– Demografia,–deflacja–oraz–inne–
zaburzenia–stanowią–wyzwania–
dla–inwestycji–w–Azji.

–– Wyceny–nie–są–tak–tanie,–jak–
może–się–wydawać–na–papierze.–
Wiele–wysokiej–jakości–lokalnych–
firm,–co–do–których–mamy–
przekonanie,–jest–nadal–drogich.

–– Zarabianie–na–rynkach–azjatyckich–
zawsze–opierało–się–na–inwestycjach–
w–przedsiębiorstwa–o–wysokiej–
jakości,–a–nie–poszczególne–kraje–
czy–sektory.–Jednak–cały–czas–
jesteśmy–w–stanie–wyszukać–dość–
ciekawych–pomysłów–inwestycyjnych,–
aby–wypełnić–nasze–portfele.

Spoglądając wstecz w rok 2015, był to okres wymagający dla 
azjatyckiego rynku akcji z uwagi na globalne spowolnienie 
i słabszy wzrost rynków wschodzących (w tym szczególnie 
w Chinach), które wpływały na pogorszenie sentymentu 
inwestorów. Niemniej jednak, retrospektywnie patrząc, początek 
2015 r. był łudząco podobny do roku poprzedniego, kiedy to 
brokerzy również rekomendowali klientom inwestowanie na 
rynku chińskim. Sugestia ta w roku 2015 r. pojawiła się wraz ze 
startem dynamicznej hossy na chińskich akcjach (klasy A), która 
ewidentnie była nie do utrzymania. Z ciekawością oczekujemy, 
z jakimi rekomendacjami spotkamy się w roku 2016. 

Naszym–zdaniem–kluczowe–jest–zignorowanie–szumu–informacyjnego–napływającego–z–rynków–
w–Azji.–Nasze–ostrzeżenia–przed–bańką–napędzaną–inwestowaniem–na–kredyt–potwierdziły–się,–kiedy–
w–połowie–roku–doszło–do–spodziewanego–załamania–na–rynku–akcji.–Jeszcze–bardziej–wzmocniło–
to–nasze–przekonanie,–że–inwestowanie–w–danym–regionie–wymaga–poszukiwania–spółek,–które–
przynoszą–akcjonariuszom–powtarzalne–stopy–zwrotu–i–które–cechują–się–rozsądną–wyceną.–

Azja–wciąż–charakteryzuje–się–istotnymi,–strukturalnymi–atutami–pod–względem–potencjału–
wzrostu–w–długim–terminie,–ale–w–krótkim–okresie–należy–też–wziąć–pod–uwagę–przeciwności,–
które–powinny–zostać–rozważone–przed–podjęciem–decyzji–inwestycyjnej.–Azja–znajduje–się–pod–
wpływem–trzech–kluczowych–trendów–globalnych,–które–kształtują–jej–krajobraz–inwestycyjny:–
demografii,–deflacji–i–zaburzeń.

Zaburzenia w Azji
Skandal–wokół–emisji–spalin–przez–silniki–diesla–aut–Volkswagena–ujawniony–we–wrześniu–
na–pierwszy–rzut–oka–zdaje–się–być–kwestią–dotyczącą–tylko–europejskich–producentów–
samochodów.–W–naszej–opinii–jednak–jest–to–część–szerszego,–światowego–trendu,–w–którym–
krytyczne–dla–branży–momenty–mogą–być–silnym–sygnałem–ostrzegawczym–dla–niektórych–
przedsiębiorstw.–Jest–to–również–koronny–przykład–wydarzenia,–w–którym–„sprawcy–
zamętu”–mogą–skorzystać–na–problemach–dotychczasowych–liderów.–W–przypadku–branży–
samochodowej–skandal–Volkswagena–niesie–ze–sobą–potencjał–szybszej–zmiany–ze–„starego”–
modelu–przemysłu–samochodowego,–zdominowanego–przez–silniki–benzynowe–i–diesla,–
w–kierunku–pojazdów–napędzanych–w–przeważającej–części–elektrycznie–bądź–hybrydowo.

W–świecie,–w–którym–postęp–technologiczny–jest–tak–szybki,–taka–zmiana–dotyczy–tak–samo–Azji,–
jak–i–Europy.–W–długim–horyzoncie–zwycięzcami–mogą–okazać–się–firmy–technologiczne–z–Tajwanu–
i–Hongkongu–(samochody–elektryczne–są–wszak–produktami–„elektronicznymi”).–Przegranymi–
mogą–natomiast–być–obecni–producenci–części–samochodowych–oraz–firmy–paliwowe.–

Jeżeli–nasze–przewidywania–okażą–się–trafne,–przedsiębiorstwa–te–mogą–okazać–się–swoistymi–
pułapkami.–Scenariusz–może–być–podobny–jak–w–przypadku–azjatyckich–domów–towarowych–
i–supermarketów,–które–dotknął–spadek–zysków–oraz–udziału–w–rynku–na–skutek–konkurencji–ze–
strony–sklepów–online.–Najważniejszym–jest–przewidzenie–takiego–problemu–jako–kluczowego–
w–kontekście–długoterminowych–stóp–zwrotu.–Żadna–branża–w–żadnym–regionie–nie–będzie–
mogła–się–przed–tym–ustrzec.–

Materiał–przeznaczony–wyłącznie–dla–doradców–i–inwestorów–profesjonalnych

Robin–Parbrook,–dyrektor–ds.–akcji–azjatyckich–(z–wyłączeniem–japońskich)

Schroders
Perspektywy–na–rok–2016:–Akcje–azjatyckie–
(z–wyłączeniem–japońskich)



Czy rynki azjatyckie aby na pewno są tanie?
Głównym–pytaniem,–jakie–zadają–nasi–klienci,–jest:–„czy–rynki–w–Azji–są–tanie?”.–Odpowiadamy–na–
to,–że–nie–tak–tanie,–jakby–mogło–się–wydawać.–Jest–to–przyjmowane–z–pewnym–niedowierzaniem,–
biorąc–pod–uwagę–rozczarowującą–koniunkturę–rynków–azjatyckich–w–tym–roku–oraz–na–
przestrzeni–ostatnich–5–lat.–Stopy–zwrotu–MSCI–All–Country–Asia–Pacific–ex–Japan–Index–w–dolarze–
były–bowiem–w–praktyce–blisko–zera.–Podczas–gdy–akcje–wielu–banków–i–spółek–surowcowych,–
o–wątpliwej–wartości,–wypadają–z–indeksów,–wskaźniki–służące–wycenie–są–na–poziomie–
długoterminowych–średnich–(patrz–wykresy–poniżej).–Ponadto–wiele–lokalnych–spółek–z–sektora–
dóbr–luksusowych,–co–do–których–jesteśmy–przekonani,–jest–nadal–drogich.

Wykres 1: Rynki akcji na papierze wyglądają na tanie
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MSCI Asia Pac ex JP – 12m prognozowane PE (x)

Źródło:–Datastream,–MSCI,–CLSA,–16–października–2015–r.

Wykres 2: Niestety jednak nie są tak tanie, kiedy usuniemy z nich wątpliwej jakości banki 
i spółki z branży surowcowej
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Problemem–pozostaje–splot–czynników,–takich–jak–przeinwestowanie,–nadmierne–zadłużenie,–
słaby–popyt–końcowy–oraz–zawirowania–na–tle–technologicznym.–To–znaczące–przeszkody–
w–kontekście–zysków–spółek–azjatyckich,–które–spowodowały–znaczące–„skompresowanie”–
zwrotu–na–kapitale–(ROE)–w–regionie.–

Aby–na–giełdach–azjatyckich–poprawa–stała–się–faktem,–potrzebne–są–wyższe–zyski–oraz–zwrot–
na–zainwestowanym–kapitale.–Wymaga–to–jednak–powrotu–inflacji–i–wzrostu–gospodarczego–oraz–
radykalnego–rozwiązania–kwestii–nadprodukcji.

Perspektywy na rok 2016:–Akcje–azjatyckie–(z–wyłączeniem–japońskich)

Robin Parbrook,  
Dyrektor ds. akcji azjatyckich 
(z wyłączeniem japońskich)

Robin–Parbrook–ma–24-letnie–
doświadczenie–na–rynkach–
azjatyckich–zdobyte–w–trakcie–
pracy–w–Schroders.–Jest–obecnie–
dyrektorem–ds.–akcji–azjatyckich–
(z–wyłączeniem–japońskich)–oraz–
menedżerem–funduszy–regionalnych–
i–alternatywnych–w–Hongkongu.–
W–2008–r.–przeniósł–się–do–
Edynburga,–by–skoncentrować–
się–na–zarządzaniu–strategiami–
inwestycyjnymi–dotyczącymi–
akcji–azjatyckich–ze–szczególnym–
uwzględnieniem–zwrotów–w–ujęciu–
bezwzględnym,–po–czym–w–sierpniu–
2010–r.–wyjechał–ponownie–do–
Hongkongu,–aby–tam–kontynuować–
zarządzanie–funduszem–Asian–
Total–Return–Fund–oraz–innymi–
strategiami–dotyczącymi–akcji–
azjatyckich.–W–swojej–karierze–
z–powodzeniem–zarządzał–rozmaitymi–
azjatyckimi–funduszami.–



Gdzie szukać okazji? 
Jesteśmy–relatywnie–ostrożni–wobec–akcji–azjatyckich–w–nadchodzącym–roku.–Wciąż–jest–wiele–
pomysłów,–które–pozwalają–utrzymywać–wysokie–zaangażowanie–w–akcjach.–Jednakże–inwestorzy–
muszą–mieć–rozsądne–oczekiwania–wobec–zysków,–gdyż–ich–potencjał–pozostaje–skromny.–Nasza–
ostrożność–wynika–z–tego,–że–siły–deflacyjne–i–słaba–światowa–gospodarka–to–przeszkody–dla–
azjatyckich–giełd.–Deflacja–jest–również–niedobra,–gdy–poziomy–zadłużenia–są–wysokie–—–wysoka–
dźwignia–to–spadek–po–kryzysie–finansowym,–szczególnie–w–sektorze–przedsiębiorstw–w–Chinach.–
Nie–widzimy–na–rynkach–azjatyckich–tzw.–deflacyjnego–boomu,–ponieważ–słaby–popyt–inwestycyjny–
i–konsumpcja–spowodują,–że–zwrot–na–zainwestowanym–kapitale–pozostanie–pod–presją.–Zyski–
z–akcji–azjatyckich–są–jak–dotychczas–rozczarowujące,–gdyż–zbyt–wiele–spółek–skupia–się–na–
wzroście,–zamiast–na–zwrocie–z–zainwestowanego–kapitału.

Można–znaleźć–wysokiej–jakości–okazje–w–regionie,–ale–jest–to–trudne–i–wymaga–pominięcia–
wielu–obszarów–z–indeksu.–Naszymi–preferowanymi–przedsiębiorstwami–są–te–odznaczające–
się–mocnymi–przepływami–pieniężnymi.–Podobają–nam–się–również–te–(biorąc–pod–uwagę–
środowisko–niskiej–zyskowności)–z–obszaru–produkcyjnego,–o–niskiej–i–elastycznej–strukturze–
kosztów.–Lubimy–również–akcje–spółek,–które–dobrze–wpasowują–się–w–trendy,–takie–jak–
urbanizacja–czy–wzrost–klasy–średniej.

Perspektywy na rok 2016:–Akcje–azjatyckie–(z–wyłączeniem–japońskich)

„Naszymi–preferowanymi–
przedsiębiorstwami–są–
te–odznaczające–się–
mocnymi–przepływami–
pieniężnymi.–Podobają–
nam–się–również–te–
(biorąc–pod–uwagę–
środowisko–niskiej–
zyskowności)–z–obszaru–
produkcyjnego,–o–niskiej–
i–o–elastycznej–strukturze–
kosztów”.

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 Robina Parbrooka, dyrektora ds. akcji azjatyckich (z wyłączeniem japońskich), 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 byłoby 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.–Dane–osób–trzecich–są–własnością–podmiotu–dostarczającego–dane–lub–są–przez–niego–licencjonowane.–Nie–
wolno–ich–powielać–ani–wydobywać–z–tekstu,–ani–też–wykorzystywać–dla–żadnego–innego–celu–bez–zgody–podmiotu–dostarczającego–te–dane.–Dane–osób–trzecich–podawane–są–
bez–żadnych–gwarancji.–Podmiot–dostarczający–dane–i–podmiot,–który–wydał–dokument–nie–ponoszą–odpowiedzialności–w–związku–z–danymi–osób–trzecich.–Dalsze–postanowienia–
dotyczące–zrzeczenia–się–odpowiedzialności–znajdujące–zastosowanie–do–danych–osób–trzecich–znajdują–się–w–Prospekcie–i–w–witrynie–internetowej–www.schroders.pl.–Prognozy–
przedstawione–w–dokumencie–są–wynikiem–modelowania–statystycznego,–opierającego–się–na–kilku–założeniach.–Prognozy–te–cechują–się–dużą–niepewnością–w–odniesieniu–do–
przyszłych–czynników–gospodarczych–i–rynkowych,–które–mogą–wpłynąć–na–rzeczywiste–przyszłe–wyniki.–Prognozy–te–są–podane–tylko–w–celu–informacyjnym–zgodnie–z–dzisiejszą–
wiedzą.–Nasze–założenia–mogą–się–istotnie–zmienić,–między–innymi–z–powodu–zmian–w–warunkach–gospodarczych–i–rynkowych.–Nie–zobowiązujemy–się–do–informowania–o–zmianie–
przytoczonych–danych–w–wyniku–zmian–następujących–w–założeniach,–warunkach–gospodarczych–i–rynkowych,–modelach–lub–innych–obszarach.–– w48121


