
–– Poziom–negatywnych–nastrojów–
w–stosunku–do–rynków–wschodzących–
był–bardzo–duży,–sprawiając–że–
niektórzy–kwestionowali–racjonalność–
inwestowania–w–tych–krajach.

–– Spojrzenie–to–wydaje–się–jednak–
krótkowzroczne.–Wierzymy,–
że–inwestycja–na–tych–rynkach–
jest–godna–uwagi–nie–tylko–ze–
strategicznego–punktu–widzenia.–

–– To–czy–inwestorzy–będą–w–stanie–
ponownie–skupić–się–na–silnych–
fundamentach–rynków–wschodzących–
w–2016–roku,–będzie–jednak–zależeć–
od–tego–czy–znikną–problemy–
związane–z–amerykańskim–dolarem–
oraz–rozwojem–gospodarczym–Chin.–

Allan Conway dzieli się wskazówkami, które inwestorzy 
powinni wziąć pod uwagę jako kluczowe dla koniunktury na 
rynkach wschodzących w 2016 roku.

Stabilizacja dolara
Jednym–z–kluczowych–problemów–z–jakim–borykają–się–rynki–wschodzące–jest–
perspektywa–normalizacji–polityki–monetarnej–w–USA–i–niepewność–odnośnie–momentu–
pierwszej–podwyżki–stóp,–która–doprowadziła–do–wzrostu–zmienności.–W–perspektywie–
roku–2016,–to–co–się–zmieniło–to–dolar–(USD),–który–umocnił–się–o–12%–(w–ujęciu–ważonym–
handlem)–przez–minione–12–miesięcy–i–inne–główne–waluty,–które–się–osłabiły.–W–efekcie–
konsekwencje–zmniejszającego–się–poziomu–płynności–wydają–się–lepiej–wycenione–przez–
rynki–niż–jeszcze–rok–temu.–

Pierwsza–podwyżka–stóp–procentowych–—–kiedy–w–końcu–będzie–miała–miejsce–—–nie–
rozwieje–wszystkich–obaw,–ponieważ–decyzje–Rezerwy–Federalnej–(Fed)–będą–uzależnione–
od–danych–makroekonomicznych.–Powinny–one–jednak,–wraz–z–komunikatami,–przyczyniać–
się–do–„oczyszczenia–atmosfery”.–Wierzymy–również,–że–prawdopodobny–jest–wpływ–
tego–czynnika–na–bardziej–umiarkowane–tempo–zacieśniania,–przy–stopach–osiągających–
szczyt–na–niższym–poziomie–niż–w–przypadku–„normalnego”–cyklu,–z–uwagi–na–wolniejszą–
od–przeciętnej–dynamikę–wzrostu–gospodarczego.–Historycznie,–wpływ–podwyżek–stóp–
w–USA–na–rynki–wschodzące–był–różny–i–ostatecznie–zależny–od–warunków–w–danym–
momencie;–ostatnie–dwa–okresy–zacieśniania–prowadziły–do–napływu–kapitału–netto–na–
rynki–wschodzące.–

Niezależnie–od–powyższego,–dalsze–zróżnicowanie–pomiędzy–polityką–prowadzoną–przez–
USA–oraz–innymi–państwami–rozwiniętymi–może–równie–dobrze–stanowić–wsparcie–dla–
dolara,–a–jego–siła–zwykle–idzie–w–parze–ze–słabością–rynków–wschodzących–w–relacji–do–
rozwiniętych.–Tak–długo–więc,–jak–inwestorzy–są–bardziej–przekonani,–że–dolar–osiągnął–już–
wysoki–poziom–umocnienia,–te–przeciwności–mogą–się–dalej–pogłębiać.

Chociaż–początek–zacieśniania–w–USA–nie–przeszkodzi–w–poprawie–koniunktury–na–rynkach–
wschodzących–w–2016–roku,–to–pewna–stabilizacja–dolara–jest–najpewniej–konieczna.

Dynamika rozwoju nie rozczarowuje
Rozwój–gospodarczy–w–państwach–rozwiniętych–pozostaje–poniżej–trendu,–jednak–
w–2016–roku–powinien–korzystać–na–opóźnionym–efekcie–spadku–cen–energii–o–połowę.–
Powinna–sprzyjać–mu–także–dalsza–stymulacja–ze–strony–Europejskiego–Banku–
Centralnego,–a–w–szczególności–nastawienie–na–utrzymywanie–luźnej–polityki–przez–dłuższy–
okres.–To–powinno–stanowić–pozytywną–przesłankę–dla–rynków–wschodzących,–gdzie–
dane–o–wzroście–gospodarczym–różne–od–oczekiwanych–przez–rynek,–ulegają–poprawie–po–
wielu–latach,–kiedy–bywały–raczej–rozczarowujące,–chociaż–zyski–firm–jak–dotychczas–rosną–
w–powolnym–tempie.
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„Po–3–kolejnych–latach–
słabości–względem–
rynków–rozwiniętych,–
wyceny–w–oparciu–o–różne–
wskaźniki–wyglądają–
atrakcyjnie,–szczególnie–
w–ujęciu–relatywnym”.



Allan Conway,  
dyrektor ds. akcji rynków 
wschodzących

–– Dyrektor–ds.–akcji–rynków–
wschodzących–w–Londynie.–
Do–Schroders–dołączył–
w–październiku–2004–roku.

–– Dyrektor–ds.–akcji–globalnych–
rynków–wschodzących–w–West–LB–
Asset–Management–od–1998–r.,–
a–następnie–CEO–w–WestAM–(UK)–
Ltd–od–2002–r.–Od–roku–1997–był–
dyrektorem–ds.–akcji–globalnych–
rynków–wschodzących–w–LGT–
Asset–Management.–Do–Hermes–
Investment–Management–dołączył–
w–1992–roku,–jako–dyrektor–ds.–
akcji–zagranicznych.–W–roku–
1983–przeniósł–się–do–Provident–
Mutual–Life–Assurance–pierwotnie–
jako–menedżer–inwestycyjny,–
a–następnie–jako–dyrektor–ds.–
akcji–zagranicznych.–Swoją–
karierę–w–branży–inwestycyjnej–
rozpoczął–w–roku–1980,–kiedy–
to–dołączył–do–Occidental–
International–Oil–Company–na–
stanowisku–księgowego.

–– Jest–członkiem–Securities–
Institute–(FSI)–oraz–Institute–of–
Chartered–Accountants–(ACA).

–– Posiada–tytuł–licencjata–w–dziedzinie–
ekonomii–Uniwersytetu–w–Yorku.

W–roku–2015–wzrost–gospodarczy–i–obawy–o–prowadzoną–w–Chinach–politykę–były–
kluczowymi–problemami–rynków–wschodzących,–przez–co–jakiekolwiek–oznaki–poprawy–
powinny–zasiać–optymizm–w–kontekście–roku–2016.–Utrzymujemy–naszą–opinię,–że–
prawdopodobieństwo–„twardego–lądowania”–Chin–jest–przesadzone.–Oczywiście–
nastawiony–na–przemysł–wzrost–gospodarczy–„starych–Chin”–jest–pod–presją,–
a–niechęć–władz–do–restrukturyzacji–niektórych–branż–—–z–uwagi–na–naciski–socjalne–
i–polityczne–—–doprowadziła–do–rozczarowania–postępem–reform.–Jest–to–jednak–tylko–
jedna–strona–medalu.–Sektory–konsumenta–i–technologii,–na–które–znacznie–bardziej–
zorientowane–są–„nowe–Chiny”,–czerpią–korzyści–z–silnego–wzrostu–strukturalnego,–
a–gospodarka–jednoznacznie–odsuwa–się–od–polegania–na–inwestycjach–jako–na–
czynniku–wzrostu.–Faktycznie,–wzrost–wydatków–konsumentów–wydaje–się–przewyższać–
wydatki–inwestycyjne–w–2015–r.,–po–raz–pierwszy–od–dekady.–To–czy–sytuacja–na–rynku–
nieruchomości–w–roku–2016–dalej–będzie–ulegała–poprawie–również–wymaga–uważnego–
monitorowania,–biorąc–pod–uwagę,–że–nieruchomości–mają–bardziej–bezpośredni–wpływ–na–
bogactwo–i–konsumpcję–niż–aktywność–w–sektorze–przemysłowym.–

Co–istotne,–chińskie–władze–maja–w–swojej–dyspozycji–narzędzia,–aby–wspierać–
gospodarkę,–kiedy–będzie–to–konieczne.–Dla–przykładu,–niedawno–uruchomiono–program–
stymulacji–zarówno–monetarnej,–jak–i–fiskalnej.–Podczas–gdy–oczekujemy,–że–tempo–
wzrostu–będzie–spowalniało–w–długim–terminie–do–bardziej–zrównoważonego–poziomu,–
wdrożenie–ekspansywnej–polityki–powinno–pomóc–ustabilizować–dynamikę–rozwoju–
w–2016–roku.–

Chociaż–obawy–o–„twarde–lądowanie”–Chin–raczej–nie–znikną,–oczekujemy–że–ulegną–
osłabieniu–w–2016–roku,–co–powinno–sprzyjać–rynkom–wschodzącym.

Szanse i wyzwania poszczególnych krajów
Poza–Chinami–kilka–innych–ważnych–państw–rozwijających–się–jest–w–trakcie–wdrażania–
reform,–które–powinny–sprzyjać–wzrostowi–PKB.–Dla–przykładu–w–Indiach–jest–silna–wola–
polityczna–do–zmian–i–okazja–do–skokowego–wzrostu–dynamiki–rozwoju–w–długim–terminie.–
Indie–wyprzedziły–już–Chiny–jako–najszybciej–rozwijająca––się–istotna–gospodarka–na–
świecie.–Jednakże–zbyt–wysokie–oczekiwania–rodzą–możliwość–rozczarowania,–a–wyceny–
są–obecnie–wysokie.–

Sytuacja–Brazylii–pozostaje–trudna.–Władze–próbują–przeprowadzić–niezbędną–reformę–
fiskalną,–jednak–robią–to–w–warunkach–restrykcyjnej–polityki–monetarnej–i–słabości–rynku–
surowców.–Jeśli–ortodoksyjna–polityka–zostanie–utrzymana,–a–bilanse–dostosowane,–
tempo–rozwoju–w–Brazylii–powinno–wzrosnąć,–jednak–w–krótkim–okresie–ryzyko–polityczne–
pozostaje–wysokie.

Na–świecie–istnieją–liczne–ryzyka–geopolityczne,–włączając–Syrię–i–powiązaną–z–nią–sytuację–
związaną–z–imigrantami–w–Europie.–Jednak–jeśli–przybiorą–one–na–sile,–ich–konsekwencje–
będą–zapewne–bardziej–globalne,–niż–ograniczone–wyłącznie–do–rynków–wschodzących.–

Tak–więc–alokacja–geograficzna–w–poszczególnych–krajach–pozostaje–kluczowa,–a–nawet–
powinna–nabierać–na–znaczeniu,–jako–że–kroki–podejmowane–ku–normalizacji–polityki–
monetarnej–w–krajach–rozwiniętych–przekładają–się–na–niższą–korelację–pomiędzy–rynkami–
wschodzącymi.–

Rynki akcji
Poziom–negatywnych–nastrojów–w–stosunku–do–rynków–wschodzących–był–bardzo–duży,–
a–odpływy–kapitału–wywołane–przez–menedżerów–akcji–im–dedykowanych–rekordowe.–Po–
3–kolejnych–latach–słabości–względem–rynków–rozwiniętych,–wyceny–w–oparciu–o–różne–
wskaźniki–wyglądają–atrakcyjnie,–szczególnie–w–ujęciu–relatywnym.–MSCI–Emerging–Markets–
Index–notowany–jest–obecnie–na–poziomie–11,0–krotności–wskaźnika–ceny–do–prognozowanych–
zysków,–co–oznacza–ok.–30%–dyskonto–w–porównaniu–do–MSCI–World–Index.–
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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 Allana Conwaya, dyrektora ds. akcji rynków wschodzących, 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.–
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.–– w48126
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Podsumowując,–rynki–wschodzące–wchodzą–w–rok–2016–z–niektórymi–problemami,–
z–którymi–borykały–się–na–początku–roku–2015.–Co–jednak–istotne,–jesteśmy–już–dalej–
w–procesie–dostosowania,–a–zaniknięcie–wspomnianych–problemów–powinno–stanowić–
podstawę–do–poprawy–sytuacji.–W–naszej–opinii–zacieśnianie–polityki–przez–Fed–jest–
umiarkowane,–dolar–daje–oznaki–stabilizacji,–a–inwestorzy–mogą–ponownie–skupić–się–na–
silnych–fundamentach–inwestując–na–rynkach–wschodzących.–

Uniknięcie–„twardego–lądowania”–w–Chinach,–postępujące–ożywienie–w–krajach–
rozwiniętych–i–wdrażanie–reform–powinny–sprzyjać–wzrostowi–zysków–firm–z–rynków–
wschodzących.–To–wraz–z–atrakcyjnymi–wycenami–sprawia,–że–koniunktura–na–rynkach–
wschodzących–w–roku–2016–może–być–znacznie–lepsza.


