
–– Banki–centralne,–które–wywołują–
istotne–ruchy–na–rynkach,–nabrały–
znacznych–obaw–co–do–wpływu–
swoich–działań–na–finansowy–świat.–
To–oznacza,–że–potencjalne–błędy–
w–ich–polityce–są–coraz–bardziej–
prawdopodobne.

–– Z–powodu–braku–przejrzystości–
odnośnie–decyzji–banków–centralnych–
oczekujemy–znacznej–zmienności–na–
rynkach–długu.

–– Ogólnie–rzecz–biorąc,–naszym–
zdaniem–w–przyszłym–roku–na–
rynkach–lepsze–będą–taktyczne–
transakcje,–a–nie–te–o–dużej–skali.

W 2015 roku zmienność sprawiła, że inwestorom trudno było 
odnaleźć się na rynkach. Prognozy dotyczące polityki banków 
centralnych stały się bardzo niepewne. Światowa produkcja 
i handel spowolniły, gdy rynki wschodzące — szczególnie Chiny — 
zaczęły słabnąć. Ceny surowców spadały, a rynki walutowe tylko 
przyczyniły się do większej zmienności. Siła dolara utrzymywała 
się, a Chiny zdewaluowały swoją walutę. 

To pozostawiło na rynkach dużą dozę niepewności w perspektywie 
2016 roku. Wierzymy, że stabilność ekonomiczna utrzyma się, 
ale rola banków centralnych pozostanie kluczowa. Całościowo 
oczekujemy, że środowisko gospodarcze będzie lepiej sprzyjać 
krótkoterminowym, taktycznym transakcjom niż strategicznym 
o wielkiej skali.

Czy Fed widzi rzeczywistość bardziej skomplikowaną niż jest?
Fundamenty–gospodarki–USA–mają–się–dobrze.–Przemysł–nadal–odczuwa–wpływ–
nadmiernych–mocy–produkcyjnych–oraz–słabego–popytu–zewnętrznego,–ale–siła–gospodarki–
leży–gdzie–indziej.–Rynek–pracy–jest–mocny,–konsumenci–aktywni,–a–na–dodatek–są–pewne–
dowody–na–wzrost–płac.–Obawiamy–się,–że–Rezerwa–Federalna–zdaje–się–być–zbytnio–przejęta–
czynnikami–zewnętrznymi–—–przede–wszystkim–dotyczącymi–rynków–wschodzących–—–
w–kontekście–polityki–pieniężnej.–Ta–niejasna–postawa–pozostawiła–inwestorów–w–napięciu–
i–może–w–roku–2016–doprowadzić–do–zawirowań,–póki–komunikacja–się–nie–poprawi.–

Wciąż–oczekujemy,–że–Fed–rozpocznie–cykl–zacieśniania,–być–może–już–na–koniec–roku.–
W–naszej–ocenie–krótkoterminowe–obligacje–skarbowe–jeszcze–nie–uwzględniły–tego–w–
cenach.–Spodziewamy–się,–że–inwestorzy–w–końcu–wycenią–potencjalną–zmianę–polityki–
pieniężnej,–a–ceny–ulegną–schłodzeniu.–Obligacje–o–dłuższym–terminie–zapadalności–—–
10–lat–lub–więcej–—–nadal–są–wysoko–wyceniane.–Naszym–zdaniem–inwestorzy–
instytucjonalni–—–szczególnie–ci–działający–na–rynku–emerytalnym–—–będą–zgłaszali–duży–
popyt–na–ten–obszar–krzywej,–ponieważ–poszukują–aktywów–wolnych–od–ryzyka.–

Polityka Wielkiej Brytanii śladem Stanów Zjednoczonych. 
USA–to–nie–jedyny–rynek,–na–którym–funkcjonuje‚–„apodyktyczny”–bank–centralny.–
W–Wielkiej–Brytanii–perspektywy–wzrostu–również–wyglądają–podobnie.–Silny–sektor–
konsumencki–pomaga–utrzymać–dynamikę–wzrostu,–gdy–sytuacja–na–światowych–rynkach–
wpływa–negatywnie–na–sektor–przemysłowy.–Tak–jak–w–USA,–obligacje–krótkoterminowe–
wyglądają–na–bardziej–wrażliwe–na–zakończenie–ultrałagodnej–polityki–pieniężnej.–To–
oznacza,–że–ich–ceny–prawdopodobnie–spadną,–gdy–stopy–ulegną–zmianie.–W–naszej–opinii–
pierwsza–podwyżka–stóp–ze–strony–Banku–Anglii–nastąpi–później–niż–w–USA.–Jednocześnie–
okres–pomiędzy–obydwoma–ruchami–będzie–krótszy,–niż–się–wielu–inwestorów–spodziewa.–
Gdy–tylko–Fed–wykona–ruch,–Bank–Anglii–zmieni–retorykę,–stając–się–bardziej–jastrzębi.–
Ma–to–przygotować–rynki–na–cykl–zacieśniania.

Materiał–przeznaczony–wyłącznie–dla–doradców–i–inwestorów–profesjonalnych
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Tym razem EBC nie będzie ryzykować
Europejski–Bank–Centralny–odpowiedział–na–ryzyko–dekoniunktury–gospodarczej–na–
świecie–poprzez–jasną–deklarację,–że–zajmie–proaktywną–postawę–wobec–deflacji.–
Odpowiedź–rynków–była–pozytywna.–Jakie–dokładnie–instrumenty–EBC–zamierza–
wykorzystać,–nie–jest–jasne.–Spodziewamy–się–ponownego–cięcia–stopy–depozytowej–
oraz–rozszerzenia–programu–skupu–aktywów–(obecnie–60–mld–euro–miesięcznie),–tak–
pod–względem–czasu–trwania,–jak–i–skali.–W–rezultacie–takiej–polityki–obligacje–skarbowe–
krajów–strefy–euro–nadal–powinny–utrzymywać–się–na–historycznych–maksimach.–Euro–
prawdopodobnie–osłabi–się–wobec–najważniejszych–walut.

Chińska nowa normalność 
Powstaje–kluczowe–pytanie–—–czy–jeśli–banki–centralne–zmieniają–kurs–(lub–nie,–jak–
w–niektórych–przypadkach)–z–powodu–ponurych–perspektyw–Chin,–to–na–ile–słaba–
rzeczywiście–jest–druga–co–do–wielkości–gospodarka–świata?–Chiny–są–obecnie–
zakładnikiem–zmiany–modelu–gospodarki–z–eksportowego–i–infrastrukturalnego–na–
oparty–na–popycie–wewnętrznym–i–usługach.–Wierzymy,–że–chińska–wola–polityczna–oraz–
wykorzystywane–instrumenty–są–wystarczające–do–wsparcia–gospodarki,–gdy–ta–przesiada–
się–z–jednego–motoru–na–inny.–Co–więcej,–urbanizacja–i–poprawa–efektywności–produkcji–
wspierały–i–nadal–wspierają–wzrost–w–cyklu–przemiany–obejmującej–wiele–dziesięcioleci.–
Jednak–mimo–kontynuowania–zachodzących–procesów,–pozostaje–niepewność–co–do–
czasu–i–tempa–zmian–oraz–sposobu–rozwoju–polityki–monetarnej–Chin.–

Oficjalne–cele–wzrostu–dla–Chin–pozostają–ambitne–i–w–przypadku–nie–osiągnięcia–
oczekiwanego–wzrostu–PKB,–może–wzrosnąć–apetyt–na–ryzyko.–Idąc–dalej,–ryzyka–
związane–z–wysokim–poziomem–zadłużenia–oraz–chroniczną–deflacją–mogą–rozlać–się–na–
cały–świat.–Kończąc,–zaskakująca–dewaluacja–juana–w–tym–roku–skutkowała–obawami–
o–siłę–i–timing–kolejnych.

Uważaj z odważnymi transakcjami
Gospodarka–na–świecie–powinna–być–stabilna–w–2016–roku,–jednak–rynki–finansowe–to–
zupełnie–inna–historia.–Inwestorzy–skupiają–się–na–ruchach–banków–centralnych,–biorąc–pod–
uwagę–to,–jak–ważną–rolę–odegrały–podczas–kryzysu.–Dopóki–tak–jest,–a–banki–centralne–
są–przeczulone–na–punkcie–czynników–zewnętrznych,–inwestorzy–nie–powinni–zajmować–
kierunkowych–pozycji–na–dużą–skalę.
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globalnych, 

Bob–Jolly–zaczął–pracę–w–zespole–ds.–
rynków–długu–w–spółce–Schroders–
we–wrześniu–2011–roku,–obejmując–
funkcję–dyrektora–działu–trendów–
makroekonomicznych–na–rynkach–
globalnych.–Zanim–dołączył–do–
zespołu–spółki–Schroders,–zajmował–
stanowisko–dyrektora–ds.–walut,–
brytyjskich–instrumentów–o–stałym–
przychodzie–oraz–globalnych–obligacji–
skarbowych–w–firmie–UBS–Global–
Asset–Management.–Wcześniej–Bob–
był–zatrudniony–przez–dwa–lata–w–firmie–
SEI–Investments,–w–której–zajmował–się–
opracowywaniem–spersonalizowanych–
rozwiązań–dla–klientów–instytucjonalnych–
funduszy–emerytalnych.–Większą–
część–swojej–kariery–w–branży–
inwestycyjnej–spędził–w–spółce–Gartmore–
Investment–Management.–Ma–tytuł–CFA–
(dyplomowanego–analityka–finansowego).

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 Boba Jolly’ego, dyrektora działu Global Macro, 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,–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.– w48042–


