
–– Wzrost–był–słabszy–niż–oczekiwano,–
ale–ogólny–trend–w–gospodarce–
japońskiej–jest–pozytywny.–

–– Poprawiające–się–zyski–
przedsiębiorstw–i–jakość–ładu–
korporacyjnego–będą–wspierać–
ceny–akcji–japońskich.–

–– Jesteśmy–wierni–naszej–strategii–
doboru–akcji–na–podstawie–
analizy–„bottom-up”–i–w–dalszym–
ciągu–skupiamy–się–na–stabilnym–
średnio-–i–długoterminowym–
wzroście–zysków–i–wycenach.

Wraz z upływem roku optymistyczne prognozy co do rynku 
akcji w Japonii spotykały się ze stopniową obniżką. Niemniej 
jednak, mimo wymagających warunków, stopy zwrotu 
i tak zdołały od początku roku przekroczyć 10%. Chociaż 
japońska gospodarka weszła w stan technicznej recesji (po 
ujemnym wzroście w trzecim kwartale), publikacje głównych 
wskaźników przyćmiły fakt, że znajduje się ona na ścieżce 
szeroko rozumianej poprawy. 

Wiele–czynników–przyczyniło–się–do–tego,–aby–nadal–oceniać–pozytywnie–perspektywy–
długoterminowego–wzrostu–dla–japońskich–akcji.–Zachęcające–jest–również–to,–że–
poprzednio–obserwowana–silna–korelacja–między–japońskim–jenem–i–rosnącymi–cenami–
akcji–zaczęła–się–osłabiać.–W–krótkim–i–średnim–terminie–przed–japońską–gospodarką–wciąż–
stoją–istotne–wyzwania,–w–szczególności–spowolnienie–wzrostu–w–Azji,–którego–wpływ–na–
sentyment–inwestorów–odbija–się–na–wartości–handlu–zewnętrznego–kraju.

Gospodarka: zmierzając we właściwym kierunku
Inwestorzy–z–uwagą–obserwują–bieżące–publikacje–danych–w–Japonii,–ale–generalnie–
jesteśmy–zdania,–że–japońska–gospodarka–zmierza–w–dobrym–kierunku.–Chociaż–ostatnie–
dane–o–inflacji–były–słabsze–niż–oczekiwano–i–daleko–niższe–od–2%–celu–Banku–Japonii,–
wydaje–się,–że–krajowi–udało–się–wyjść–z–sideł–deflacji.–

Rynek–pracy–pozostaje–mocny,–ze–stopą–bezrobocia–na–poziomie–3,1%–—–najniższą–
wartością–od–20–lat.–Przyspiesza–tempo–wzrostu–wynagrodzeń,–a–ostatnie–dyskusje–na–
temat–podniesienia–płacy–minimalnej–powinny–dodatkowo–wspierać–zaufanie–konsumentów.–
Co–więcej,–powinniśmy–być–świadomi–faktu,–że–powodem–utrzymującej–się–nisko–inflacji–
są–niższe–ceny–ropy–i–spowolnienie–w–Chinach.–Kierunek,–w–jakim–zmierza–gospodarka–
pozostaje–właściwy,–pomimo–tego,–że–poprawa–następuje–wolniej–od–prognoz.

Patrząc–dalej–w–przyszłość,–potencjalną–przeszkodą–dla–wzrostu–może–być–planowana,–
kolejna–podwyżka–podatku–konsumpcyjnego–z–8–do–10%,–założona–na–kwiecień–2017–r.–
Jeśli–będzie–ona–miała–miejsce,–to–w–najlepszym–wypadku,–spowoduje–dodatkowy,–
krótkoterminowy–zamęt–w–danych–ekonomicznych,–a–w–najgorszym–—–przyczyni–się–
do–kolejnego–okresu–recesji–w–gospodarce,–trwającego–kwartał–lub–dwa.–Chociaż–
oczekujemy,–że–tym–razem–przełożenie–na–gospodarkę–będzie–mniejsze,–warto–bacznie–
monitorować–potencjalne–konsekwencje–planowanej–podwyżki.

Sygnały postępów w polityce
Wiele–kontrowersji–towarzyszy–wywodzącemu–się–od–nazwiska–japońskiego–premiera–
Abe–programowi–„Abenomiki”–oraz–temu,–czy–odniesie–on–pożądane–skutki–dla–gospodarki.–
Mocno–zachwalana–idea–„trzech–strzał”–jak–dotąd–nie–zachwyciła–inwestorów–ze–względu–
na–postrzegany–brak–inicjatyw–odnośnie–reform.–Niemniej–jednak,–jednym–z–obszarów,–
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„Zyski–japońskich–
przedsiębiorstw–
rosną–w–solidnym–
tempie–i–oczekuje–się,–
że–w–obecnym–roku–
fiskalnym–osiągną–
dodatnią–dynamikę–
wzrostu–(r/r)”.



w–którym–premierowi–Abe–należy–się–niekwestionowane–uznanie,–jest–przeforsowanie–umowy–
handlowej–o–Partnerstwie–Transpacyficznym,–która–objęła–12–krajów–rejonu–Pacyfiku,–w–tym–
Japonię–i–USA.–Obejmująca–ok.–40%–światowego–PKB–umowa–może–przynieść–ogromne–
korzyści,–które–rynki–muszą–jeszcze–w–pełni–przeanalizować.–Podchodzimy–realistycznie–
do–ostatecznego–terminu–ratyfikacji–kompromisu,–mając–w–szczególności–na–względzie–
problematyczną–sytuację–w–USA.–Premier–Abe–dokonał–też–znacznego–postępu–jeśli–chodzi–
o–obniżenie–opodatkowania–przedsiębiorstw,–którego–stawka–prawdopodobnie–zostanie–
skorygowana–ponownie–w–dół–w–przyszłym–roku,–do–wartości–poniżej–30%–(z–obecnych–32%).–

Dla–Banku–Japonii–niższa–niż–oczekiwano–inflacja–zawęża–opcje,–jakie–może–zastosować–
w–realizowaniu–swojej–polityki.–Pomimo–optymizmu–prezesa–Kurody–(przynajmniej–
w–oficjalnym–wydaniu),–jest–jasne,–że–cel–inflacyjny–Banku–Japonii–(2%)–jest–właściwie–
nieosiągalny.–W–rezultacie–pojawiają–się–spekulacje–na–temat–dalszego–łagodzenia–polityki–
przez–bank–centralny,–a–wiarygodność–instytucji–pozostaje–w–centrum–uwagi.

Poprawiające się zyski spółek i jakość zarządzania
W–ujęciu–krajowym,–japońskie–spółki–odnotowują–solidny–wzrost–przychodów.–Pomimo–
słabego,–globalnego–obrazu,–oczekuje–się,–że–zyski–osiągną–dodatnią–dynamikę–wzrostu–
w–obecnym–roku–fiskalnym–(w–ujęciu–r/r).–Chociaż–prognozy–musiały–zostać–nieco–
zredukowane,–wzrost–był–dobrze–zrównoważony,–a–zależność–od–stanu–światowej–
gospodarki–obniżyła–się.

W–aspekcie–ładu–korporacyjnego,–większy–nacisk–wywierany–przez–akcjonariuszy–na–
zarządy–spółek–zaczyna–procentować.–Wprowadzenie–na–początku–tego–roku–Zasad–
Ładu–Korporacyjnego–jest–bez–wątpienia–pozytywnym–czynnikiem–dla–długoterminowego–
rozwoju–oraz–kolejnym–przykładem–sukcesu–rządów–premiera–Abe.–Zmiany,–które–
aktualnie–są–na–drodze–do–wdrożenia–dotyczą–ulepszenia–struktury–zarządów,–co–powinno–
ostatecznie–doprowadzić–do–poprawy–w–zakresie–rozliczania–odpowiedzialności–oraz–
przyczynić–się–do–korzyści–dla–akcjonariuszy.–Trend–w–usprawnianiu–ładu–korporacyjnego–
ma–małe–szanse–na–odwrócenie,–a–pozytywne–efekty–zmian–już–są–zauważalne–w–postaci–
zwiększonych–dywidend–i–skupu–akcji–własnych–przez–japońskie–przedsiębiorstwa.–
Poczyniliśmy–indywidualne–kroki,–aby–zaangażować–się–w–kontakty–z–zarządami–
wybranych–spółek–i–uzyskaliśmy–obiecujące–rezultaty.

Trzymając się fundamentów
Chociaż–dane–o–tempie–wzrostu–były–słabsze–od–oczekiwań,–ogólny–trend–dla–gospodarki–
japońskiej–pozostaje–pozytywny.–W–środowisku–niskiego–wzrostu–i–niskiej–inflacji,–
uważamy,–że–wsparciem–dla–japońskiego–rynku–są–rosnące–przychody–przedsiębiorstw–
i–coraz–wyższe–stopy–zwrotu–dla–akcjonariuszy.–Ponadto–wskaźnik–ceny–do–zysku
indeksu–Topix–(bazujący–na–przyszłych–zyskach)–znajduje–się–wciąż–na–umiarkowanym–
poziomie–wynoszącym–15–16.–W–naszym–przekonaniu–niższy–globalny–wzrost–w–dużym–
stopniu–został–już–zdyskontowany–w–cenach–akcji,–a–w–niektórych–przypadkach–negatywny–
wpływ–spowolnienia–w–Chinach–mógł–być–nawet–przeszacowany.

Jak–zawsze–zachowujemy–dyscyplinę–i–trzymamy–się–swojej–strategii–doboru–akcji–
w–oparciu–o–wskaźniki–podstawowe,–korzystając–w–tym–celu–z–naszej–wewnętrznej–
platformy–analizy–fundamentalnej.
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Shogo–Maeda–jest–dyrektorem–
ds.–akcji–japońskich–w–oddziale–
w–Tokio.–Pracuje–w–firmie–Schroders–
od–stycznia–2006–r.–Wcześniej–
pracował–w–spółce–Goldman–
Sachs–Asset–Management,–
gdzie–pełnił–funkcję–dyrektora–
ds.–akcji–japońskich,–a–później–
został–dyrektorem–generalnym–
i–kierownikiem–ds.–inwestycji–
funduszu–akcji–regionu–Pacyfiku.–
Shogo–Maeda–jest–dyplomowanym–
analitykiem–finansowym–(tytuł–CFA)–
i–ma–tytuł–magistra–stosunków–
międzynarodowych–(School–of–
International–Affairs,–Columbia–
University).–Posiada–też–licencjat–
z–ekonomii–(Wesleyan–University).–

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 Shogo Maeda, dyrektora ds. akcji 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 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.– w48137


