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Kategoria Ocena Komentarze 

Akcje + 

Pozostajemy pozytywnie nastawieni do akcji, ponieważ nasze wskaźniki cyklu 
koniunkturalnego sygnalizują poprawę, co prowadzi nas do redukcji prawdopodobieństwa 
poważnego spowolnienia w gospodarce. Preferowanymi przez nas rynkami są Europa i 
Japonia względem USA i Wielkiej Brytanii, przy czym jednocześnie utrzymujemy 
negatywną prognozę dla rynków wschodzących. 

USA  0 

Trwające umacnianie się dolara stanowi przeciwwagę dla silnego wzrostu wewnętrznego, który na 
wcześniejszym etapie bieżącego roku skłaniał nas do pozytywnej oceny amerykańskiego rynku 
akcji. Stąd też, w świetle spowolnienia w cyklu zysków i ryzyka zacieśnienia polityki monetarnej 
przez Rezerwę Federalną (Fed), szykującą się do podwyżki stóp procentowych, pozostajemy 
neutralni wobec akcji w USA. 

Wielka 
Brytania  0 

Pozostajemy neutralni co do brytyjskiego rynku akcji, jako że marże zysków znajdują się pod 
presją wyższych kosztów pracy, uderzających w firmy zorientowane na krajowy rynek. 
Tymczasem wysoka koncentracja firm związanych z branżą surowcową w gospodarce Wielkiej 
Brytanii będzie nadal ciążyć na wynikach. Ryzyko spadków na rynku brytyjskim będzie zwiększać 
skala zacieśniania polityki fiskalnej przewidziana na 2016 r., a trwająca debata nad dalszym 
członkostwem kraju w Unii Europejskiej jest źródłem kolejnej niepewności. 

Europa + 

Europa pozostaje jednym z naszych preferowanych regionów dla rynku akcji z uwagi na wciąż 
względnie pozytywne momentum, jak też sprzyjającą spółkom, dostosowawczą polityką 
monetarną Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Komentarze dobiegające z EBC sugerują, 
że rozszerzy on swój program luzowania ilościowego (QE) w grudniu, co powinno dalej osłabić 
euro, nadając wiatru w żagle już i tak poprawionym zyskom przedsiębiorstw.  

Japonia  + 

Japonia jest kolejnym z preferowanych przez nas obszarów dla rynku akcji, z najlepszą dynamiką 
cen wśród monitorowanych przez nas krajów i przychodami bardziej odpornymi na korekty niż w 
większości gospodarek. Biorąc pod uwagę trwającą słabość krajowego wzrostu gospodarczego, 
oczekujemy, że Bank Japonii będzie w dalszym ciągu łagodził swoją politykę, aby wesprzeć 
osłabienie jena. 

Kraje Pacyfiku 
(bez Japonii)  0 

Wyceny w regionie Pacyfiku (bez Japonii) pozostają atrakcyjne mimo październikowych zwyżek. 
Niemniej jednak momentum jest relatywnie niekorzystne, szczególnie w sektorach wrażliwych na 
spowolnienie w Chinach. Dlatego, w obliczu braku średnioterminowych katalizatorów wzrostu, 
pozostawiamy naszą oceną na poziomie neutralnym. 

Rynki 
wschodzące – 

Wciąż negatywnie oceniamy rynki wschodzące, bacząc na kontynuację słabej jakości warunków, 
w jakich znalazły się te gospodarki.  Wysoka koncentracja sektorów związanych z surowcami 
negatywnie odbija się na regionie, a aktywom nastawionym na pomnażanie kapitału towarzyszy 
niepewność co do momentu, kiedy Fed rozpocznie podwyżkę stóp procentowych.  
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Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
skarbowe –  

Obniżyliśmy w tym miesiącu naszą ocenę zysków z podejmowania ryzyka stopy 
procentowej (duration), jako że jakościowa część naszej oceny pod wpływem 
niepewności co do zachowania banku centralnego również uległa obniżce. Nadal 
preferujemy brytyjskie i amerykańskie obligacje skarbowe względem niemieckich z uwagi 
na dywergencję polityk monetarnych, co według nas wywoła presję na euro, podwyższy 
oczekiwania inflacyjne i spowoduje wystromienie niemieckiej krzywej rentowności. 

USA  –   

Obniżyliśmy naszą ocenę dla amerykańskich obligacji do negatywnej ze względu na wyższe 
prawdopodobieństwo, że Fed podniesie stopy procentowe wyprzedzając oczekiwania rynku. Z 
tego powodu zajęliśmy krótkie, niezabezpieczone pozycje na obligacjach 5-letnich. Wciąż 
realizujemy nasze prognozy wzdłuż pełnej krzywej rentowności, stosując strategię motyla z 
długimi pozycjami na obligacjach 2- i 10-letnich, oraz krótką na obligacjach 5-letnich. 

Wielka 
Brytania  0  

Oczekujemy, że Bank Anglii stanie się bardziej jastrzębi wraz z podwyżką stóp przez Fed, co 
powinno spowodować wyższą zmienność i wystromienie krótkiego końca krzywej rentowności. 
Z tego powodu porzuciliśmy naszą ogólną, pozytywną ocenę na rzecz oczekiwania 
wypłaszczania się krzywej między jej 2- i 10-letnim końcem. 

Niemcy 0  

W tym miesiącu obniżyliśmy naszą pozytywną ocenę dla niemieckich obligacji i odnotowaliśmy 
zyski z przedsięwziętej strategii opartej o wypłaszczenie krzywej, którą podjęliśmy w lutym. 
Rynki zaczynają dyskontować przyszłą, akomodacyjną politykę pieniężną EBC, realizowaną 
najprawdopodobniej poprzez cięcie stopy depozytowej, co spowoduje presję na osłabienie się 
euro i wzrost oczekiwań inflacyjnych. To powinno przełożyć się na wystromienie długiego końca 
krzywej, co zamierzamy wykorzystać stosując transakcje między 5- a 30-letnim końcem krzywej. 

Japonia  0  
Pomimo nieatrakcyjnie niskich rentowności, pozostajemy przy neutralnej ocenie dla średnio- i 
długoterminowych obligacji japońskich mając na uwadze agresywne wsparcie przez Bank 
Japonii.   

Obligacje 
amerykańskie 
powiązane z 
inflacją  

0 

Podczas gdy stabilizacja cen na rynku energii i efekty bazy mogą oferować pewien potencjał 
wzrostu i opłacalność obligacji powiązanych z inflacją, prawdopodobna normalizacja stóp 
(skutkująca umocnieniem dolara) i ujemne "carry" będą wciąż negatywnie oddziaływać na 
oczekiwania inflacyjne. Z tego powodu podtrzymujemy naszą prognozę co do 10-letnich 
obligacji indeksowanych inflacją. 

Rynki 
wschodzące – 

Podczas gdy wyceny dolarowych instrumentów dłużnych krajów wschodzących uległy poprawie, 
głównym źródłem zysku pozostaje "carry" i istnieje potencjał do rozszerzenia spreadu z uwagi 
na rosnącą presję silnego dolara na kursy walut rynków wschodzących oraz ceny surowców. 
Lokalny dług krajów wschodzących zaczyna być coraz bardziej atrakcyjny wraz z postępującą 
dywergencją dynamiki wzrostu i inflacji pomiędzy regionami i państwami. Niemniej jednak 
niepewność co do działań Fed i obawy wokół Chin odbijają się również na gospodarkach 
wschodzących, co powstrzymuje nas przed podwyżką oceny. 

 
 
 

Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
korporacyjne 
na poziomie 
inwestycyjnym 

+ 

 

USA  0 

W tym miesiącu podtrzymujemy naszą neutralną ocenę wobec amerykańskich obligacji o 
ratingu inwestycyjnym ze względu na dobre bilanse przedsiębiorstw i wysoką zdolność do 
zaciągania długu. Dynamika zysków jednak spowolniła, co nie skłania nas do większego 
optymizmu. 

Europa ++ 
Zachowujemy podwójny plus dla europejskich obligacji na poziomie inwestycyjnym, do czego 
przekonują nas sprzyjające argumenty odnośnie jakości kredytowej oraz to, że polityka EBC 
najprawdopodobniej pozostanie akomodacyjna i korzystna jeśli chodzi o wpływ na "carry". 
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Obligacje 
high yield +  

USA  + 

Amerykańskie obligacje high yield radziły sobie w minionym miesiącu lepiej niż inne segmenty 
rynku długu, dzięki znaczącym napływom do tej klasy aktywów. Na przestrzeni ostatnich kilku 
miesięcy emisje były raczej słabe, jednak istnieje potencjał do ich poprawy w końcówce roku, 
kiedy to firmy mogą szukać możliwości pozyskania kapitału przed podwyżką stóp przez Fed. 
Mając świadomość trudności w krótkim terminie, pozostajemy nastawieni pozytywnie w średnim 
okresie, jako że spready nadal wyceniają raczej konserwatywne szacunki przyszłych poziomów 
stóp referencyjnych (szczególnie w sektorze energetycznym). 

Europa  0 

Wyceny europejskich obligacji high yield pozostają całkiem atrakcyjne, jednak pogorszyły się od 
sierpnia, wskutek coraz mniejszych ryzyk makroekonomicznych. Prognozy dalszej 
akomodacyjnej polityki monetarnej EBC są pozytywne dla efektu carry trade, jednak wolimy 
korzystać na tym poprzez obligacje amerykańskie, których wartość wydaje się atrakcyjniejsza. 

 
 

Kategoria Ocena Komentarze 

Surowce 0 
Pozostajemy neutralni wobec surowców, ponieważ nasze przekonanie co do tej klasy 
aktywów słabnie z uwagi na fakt, iż globalny wzrost nie zdołał przyspieszyć. 

Energia + 
Utrzymujemy w tym miesiącu naszą pozytywną opinię o surowcach energetycznych, biorąc pod 
uwagę, że w końcu obserwujemy spadek produkcji ropy łupkowej w USA, co powinno stanowić 
wsparcie dla cen w krótkim terminie. 

Złoto –  
Utrzymujemy naszą negatywną prognozę dla złota oczekując, że lepsze dane z USA przyczynią 
się do wzrostu realnych stóp procentowych, zmniejszając tym samym atrakcyjność kruszcu. 

Metale 
przemysłowe 0 

Sentyment odnośnie metali przemysłowych staje się coraz mniej negatywny, w efekcie 
znaczących ograniczeń produkcji przez głównych wytwórców. Utrzymujemy jednak nasze 
neutralne stanowisko, biorąc pod uwagę, że na rynkach panuje nadpodaż i powinna się ona 
utrzymać również w przyszłym roku. 

Towary rolne 0 

Bez zmian pozostawiamy w tym miesiącu naszą neutralną prognozę dla towarów rolnych, z 
uwagi na zbiory pszenicy, kukurydzy i soi oraz to, że poziom zapasów w ujęciu globalnym 
pozostaje blisko rekordowych poziomów. Z kolei El Nino przybiera na sile i może być trzecim 
najsilniejszym na przestrzeni 65 lat, co sugeruje możliwe problemy w kontekście zbiorów w 
2016 roku. 

 
 

Kategoria Ocena Komentarze 

Waluty   

Dolar 
amerykański +  

W tym miesiącu podnieśliśmy prognozę dla dolara jeden poziom powyżej neutralnej. Dane z 
USA niedawno pozytywnie zaskoczyły, a krzywe terminowe stóp Fed wskazują na istotną 
szansę (ok. 65%) podwyżki stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu, co wywoła presję 
na umocnienie dolara. 

Funt brytyjski 0 

Gołębie wypowiedzi członków Banku Anglii odsunęły w przyszłość szanse na podwyżki stóp. 
Pozostajemy jednak neutralni w ocenie brytyjskiego funta, ponieważ wspomniane wypowiedzi 
są równoważone oczekiwaniami, że Bank Anglii będzie zachęcony do działania szybko po 
podwyżkach ze strony Fed. 

Euro 0  
W tym miesiącu obniżyliśmy prognozę dla euro. Biorąc pod uwagę poprawę wskaźników 
wzrostu w USA, Fed może być bardziej skłonny do podwyżek stóp wraz z bardziej agresywnie 
działającym EBC, który może dalej luzować politykę monetarną na posiedzeniu w grudniu. 

Jen japoński – 

Pozostajemy nastawieni negatywnie w stosunku do japońskiego jena, ponieważ inflacja i wzrost 
gospodarczy pozostają niewielkie. Oczekujemy więc kontynuacji akomodacyjnej polityki 
monetarnej ze strony Banku Japonii w nadchodzącym roku, która wywoła większą presję na 
osłabianie jena. 

Frank 
szwajcarski  0 

Biorąc pod uwagę brak jednoznacznych przesłanek przemawiających za możliwością zmiany 
kursu waluty, pozostajemy neutralni w ocenie szwajcarskiego franka w tym miesiącu. 
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Środki 
pieniężne – 

Nadal negatywnie oceniamy gotówkę w obliczu ujemnych realnych stóp procentowych. 

Źródło: Schroders, listopad 2015 r. Opinie o obligacjach korporacyjnych i high yield są oparte na spreadach kredytowych (tj. zabezpieczonych przed ryzykiem stopy 
procentowej). 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. 


