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Wstęp W pierwszym kwartale 2015 roku rynki akcji i obligacji radziły sobie całkiem dobrze, 
głównie dzięki rozpoczęciu luzowania ilościowego (QE) przez Europejski Bank 
Centralny (EBC). Chociaż prezes EBC Mario Draghi przyznał, że sama polityka 
monetarna nie może doprowadzić do ożywienia gospodarki, to dalsze osłabienie euro 
w pewien sposób będzie wspierać aktywność gospodarczą i złagodzi strach związany 
z deflacją. Tymczasem rentowność obligacji spadła do rekordowo niskich poziomów 
w całym regionie, a krótki koniec krzywej rentowności obligacji niemieckich spadł 
poniżej zera. Uważamy, że oddziaływanie tych wydarzeń na inne rynki obligacji będzie 
znaczące.  
Rezerwa Federalna w USA nie złagodziła swojej polityki monetarnej, ale „gołębie” 
wypowiedzi odsunęły oczekiwania pierwszej podwyżki stóp procentowych dalej 
w przyszłość. Tymczasem w pierwszym kwartale władze 21 centralnych banków 
złagodziły swoją politykę monetarną. Niska inflacja wynikająca z niższych cen energii 
była kluczowym czynnikiem umożliwiającym takie działania, co także wywołało spadek 
rentowności obligacji na świecie.  
W kontekście naszej własnej strategii spodziewamy się dużej płynności i skromnego 
ożywienia gospodarczego, co w dalszym ciągu będzie wspierało rynki akcji, dla których 
utrzymujemy naszą pozytywną prognozę pomimo wzrostu wycen. Obecnie odeszliśmy 
jednak od rynku amerykańskiego na rzecz Europy (z wyłączeniem rynku brytyjskiego), 
za sprawą zmian w polityce monetarnej. Utrzymujemy naszą neutralną prognozę dla 
obligacji, ale obniżyliśmy ocenę niemieckich i amerykańskich obligacji skarbowych.  
W niniejszym biuletynie analizujemy wpływ ostatnich wahań kursów walut oraz ostatniej 
rundy „wojen walutowych”, które toczą się na świecie od ostatnich 5 lat. Zwracamy 
uwagę także na wpływ luzowania ilościowego na zachowania przedsiębiorstw, 
zachęcający je bardziej do wypłacania dywidend, niż do innych form wydatkowania np. 
inwestycji. Będzie to miało poważne konsekwencje dla sposobu, w jaki luzowanie 
ilościowe oddziałuje na rozwój światowej gospodarki.  
Keith Wade, Główny ekonomista i strateg, Schroders 
13 kwietnia 2015  
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Perspektywy dla rynku akcji w ujęciu regionalnym  
Główne punkty 
 

 

+ Akcje   

0 
(+) 

USA W porównaniu z ubiegłym kwartałem, po raz pierwszy od trzech lat obniżyliśmy naszą pozytywną 
ocenę akcji amerykańskich do neutralnej, wobec silniejszego dolara i perspektywy podwyżek 
stóp procentowych w tym roku. Rezultatem umocnienia dolara w 2015 roku było większe niż się 
tego spodziewano zaostrzenie kryteriów determinujących prowadzoną politykę monetarną, co 
może spowolnić aktywność gospodarczą. W szczególności, zyski spółek mogą znaleźć się pod 
większą presją.  

Ponadto wyceny nie wyglądają na niskie w porównaniu z innymi rynkami. Z drugiej strony 
spodziewamy się jednak, że dalszy napływ kapitału ze strony zagranicznych inwestorów nadal 
będzie czynnikiem wspierającym. 

0 Wielka Brytania Pomimo dość dobrych perspektyw wzrostu w Wielkiej Brytanii w porównaniu z innymi 
gospodarkami europejskimi, pozostajemy neutralni w stosunku do brytyjskich akcji, biorąc pod 
uwagę ich powiązanie z rynkami wschodzącymi oraz ceny surowców.  

Dodatkowo, polityczna niepewność przed majowymi wyborami powszechnymi może utrudniać 
poprawę koniunktury napędzanej przez rynek nieruchomości. Jako że małe partie skorzystają na 
rozczarowaniu wyborców polityką głównych partii, możemy być świadkami politycznego paraliżu, 
który najprawdopodobniej przeszkodzi w redukcji krajowego deficytu.  

+ 
(0) 

Europa 
(z wyłączeniem 
Wielkiej Brytanii) 

Podnieśliśmy naszą ocenę europejskich akcji do pozytywnej. Euro skorzystało na sile 
amerykańskiego dolara, znajdując się pod znaczną presją w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To 
powinno sprzyjać zyskom przedsiębiorstw. Spodziewamy się kolejnego osłabienia euro w reakcji 
na ewentualną podwyżkę stóp procentowych Fedu. Ponadto nasze wskaźniki wzrostu i inflacji dla 
Europy wskazują na potencjał wzrostu, podczas gdy ujemne rentowności obligacji są 
dodatkowym czynnikiem wspierającym, za sprawą niższych kosztów finansowania spółek. 
Wyceny w Europie wyglądają całkiem atrakcyjnie w porównaniu z innymi rynkami rozwiniętymi, 
a program luzowania ilościowego EBC będzie czynnikiem wspierającym. 

0 Japonia Skuteczność programu luzowania ilościowego prowadzonego przez Bank Japonii pozostaje 
nadal pod znakiem zapytania. Naszym zdaniem przyczyn słabości jena na przestrzeni ostatniego 
roku należy się doszukiwać bardziej w silnej pozycji amerykańskiego dolara niż w Abenomice. 
Spodziewamy się, że saldo wymiany handlowej pozostanie dodatnie, jako że firmy japońskie 
zwiększają swój udział w globalnym eksporcie. Jednak do zwiększenia tempa ożywienia 
gospodarczego potrzebna jest kontynuacja poprawy poziomu popytu krajowego. Jak na razie 
utrzymujemy naszą prognozę dla Japonii na poziomie neutralnym, chociaż dostrzegamy jej 
potencjał i możliwość podwyższenia oceny w niedalekiej przyszłości, o ile dane z rynku 
japońskiego będą ulegały dalszej poprawie.  

0 Kraje Pacyfiku 
z wyłączeniem 
Japonii 
(Australia, 
Nowa Zelandia, 
Hongkong 
Singapur) 

Dla całego regionu utrzymujemy naszą prognozę na poziomie neutralnym. W Australii 
dostosowanie kursów walutowych jest niezbędne do pobudzenia krajowej konkurencyjności, 
szczególnie że gospodarka wciąż dochodzi do siebie po gwałtownym ożywieniu w przemyśle 
wydobywczym. Z drugiej strony, dalsza stymulacja w Chinach mogłaby aktywnie wesprzeć 
rozwój gospodarczy w całym regionie, jako że władze obecnie aktywnie wspierają gospodarkę 
poprzez luźną politykę monetarną oraz ukierunkowaną politykę fiskalną. 

0 Rynki 
wschodzące 

Ceny akcji na rynkach wschodzących nadal pozostają niepewne, jako że cały region boleśnie 
odczuwa siłę dolara. Waluty rynków wschodzących wyraźnie się osłabiły w stosunku do dolara od 
połowy 2014 roku, co powinno przyczynić się do wzrostu eksportu. Jak dotąd nie wydaje się 
jednak, aby tak się stało. Słabość cen surowców oraz ogólnie „niedźwiedzie” prognozy dla tej 
klasy aktywów wywołują ponure perspektywy dla uzależnionych od ropy i metali gospodarek 
Ameryki Łacińskiej. Z drugiej strony oczekiwane ożywienie w strefie euro i dalsza poprawa na 
rynku pracy w USA powinny przełożyć się na zyski eksporterów z Azji i Europy. Obecnie jednak 
eksporterzy są zmuszani do obniżek cen, co przyczynia się do deflacji w globalnej gospodarce.  

Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną.  

  



Schroders Globalne perspektywy dla rynku 

 

4 

Opinie na temat instrumentów o stałym dochodzie  
Główne punkty 
 

0 Obligacje  

0 Skarbowe Dla obligacji rządowych ogółem utrzymujemy naszą prognozę na poziomie neutralnym. 
Perspektywa zaostrzenia polityki monetarnej w USA w kolejnych miesiącach tego roku 
najprawdopodobniej zwiększy „premię czasową”, doprowadzając do wzrostu rentowności 
obligacji 5-letnich oraz spadku cen. Jednak przy prowadzonym przez EBC pełną parą 
luzowaniu ilościowym oraz jego implikacjach (efekt spill-over) dostrzegamy dodatni potencjał na 
rynkach takich jak rynek brytyjski. 

W porównaniu do zeszłego kwartału, w USA obniżyliśmy naszą prognozę do neutralnej, co jest 
odzwierciedleniem naszych obaw o relatywną wartość 5-letnich amerykańskich obligacji 
skarbowych. Dostrzegamy możliwość wypłaszczenia się krótkiego końca krzywej rentowności 
obligacji amerykańskich. Natomiast długi koniec krzywej jest wspierany poprzez silniejszą 
walutę i efekt spill-over, wynikające z luzowania ilościowego EBC.  

W Wielkiej Brytanii podwyższyliśmy naszą prognozę dla obligacji skarbowych. Podobnie jak 
w przypadku USA, nadal preferujemy długi koniec krzywej. Ryzyko polityczne może być także 
czynnikiem mającym wpływ na rynki brytyjskie, choć funt może ucierpieć najbardziej za sprawą 
niepewności co do wyników wyborów powszechnych oraz potencjalnego paraliżu politycznego.  

Obniżyliśmy naszą prognozę dla niemieckich obligacji skarbowych do neutralnej, chociaż 
w dalszym ciągu preferujemy je ponad obligacje amerykańskie, ponieważ obawy o przyszłe 
ożywienie koniunktury w strefie euro popchnęły EBC do szeroko zakrojonej interwencji (QE). 
Podobnie jak w przypadku Wielkiej Brytanii, preferujemy papiery 30-letnie.  

Pomimo mało atrakcyjnych rentowności w Japonii, podtrzymujemy naszą neutralną prognozę 
dla obligacji japońskich, z uwagi na dalsze wsparcie ze strony Banku Japonii. Powinno to 
utrzymać długi koniec krzywej na niskim poziomie, pomimo oczekiwanego wzrostu inflacji.  

- Obligacje 
korporacyjne 
na poziomie 
inwestycyjnym 

Dostrzegamy pewne argumenty przemawiające za pozytywnym wpływem programu skupu 
europejskich obligacji. Dostępność instrumentów dłużnych, z uwagi na atrakcyjne okresy do 
zapadalności, również stanowi pozytywny czynnik wspierający. Spready pozostają jednak narażone 
na niespodzianki ze strony decyzji Fed, a płynność w dalszym stopniu pozostaje czynnikiem ryzyka. 
Z tego właśnie względu utrzymujemy nasz negatywny stosunek do tej klasy aktywów ogółem. 

Pomimo niepewnej sytuacji politycznej, związanej z wyborami w Grecji i sporem w kwestii 
dalszej pomocy finansowej dla tego kraju, program skupu obligacji EBC powinien sprzyjać 
aktywom dobrej jakości, w szczególności biorąc pod uwagę ograniczoną podaż obligacji 
skarbowych i tych o wysokiej jakości. 

- Obligacje High 
Yield 

Dynamiczna sytuacja na rynku energii w dalszym ciągu odciska swoje piętno na indeksie 
amerykańskich obligacji high yield. Przewidujemy wysoką zmienność, biorąc pod uwagę wiosenny 
okres nowych ocen kredytowych. Chociaż poziom odpływów ustabilizował się, szersza grupa 
(tj. z wyłączeniem sektora energii) pozostaje wyceniona agresywnie i narażona na globalne ryzyka 
natury makroekonomicznej oraz niepewność związaną z ostrzejszą polityką monetarną Fed-u.  

Podczas gdy luzowanie ilościowe oraz rekordowo niskie rentowności powinny skłaniać inwestorów 
w Europie do zainteresowania aktywami o wyższej rentowności, w większości kupowane będą te 
o wysokiej jakości. Ryzyko wystąpienia niespodziewanych zdarzeń w Europie sprawia, że na razie 
jesteśmy ostrożni. Tamtejsze obligacje high yield prawdopodobnie będą stanowiły zawór 
bezpieczeństwa, w sytuacji możliwego oddziaływania uwarunkowań na rynku amerykańskim. 

- Instrumenty 
dłużne rynków 
wschodzących 
denominowane 
w dolarach 

Pozostajemy negatywni w ocenie obligacji dolarowych krajów wschodzących, obserwując 
pogarszającą się relację pomiędzy inflacją a wzrostem gospodarczym oraz słabnące waluty, 
szczególnie wśród krajów produkujących surowce. Kraje te narażone są na większe wahania 
kursów walut, w wyniku możliwych podwyżek stóp procentowych w USA. Z drugiej strony, czynniki 
fundamentalne dla wielu rynków wschodzących ulegały dotychczas poprawie. Preferujemy 
inwestycje związane wyłącznie z rynkiem wewnętrznym (pozbawione ryzyka walutowego) ponad 
aktywa denominowane w dolarach. 

0 Obligacje 
powiązane 
z inflacją 

W obliczu niskiej inflacji przewidujemy możliwe wypłaszczenie się krótkiego końca krzywej 
amerykańskich obligacji powiązanych z inflacją. Utrzymujemy neutralną prognozę dla 
amerykańskich papierów wartościowych zabezpieczonych przed inflacją (TIPS) za sprawą 
kompensującego działania silniejszego kursu dolara, mimo wzrostu wynagrodzeń i poprawy 
sytuacji na rynku pracy. 

Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną.   
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Perspektywy dla alternatywnych klas aktywów  
Główne punkty 
 

 Alternatywne 
klasy aktywów 

 

0 Surowce W bieżącym kwartale nasza neutralna prognoza dla szeroko pojętych surowców wynika 
z oczekiwań na kolejne dowody, iż załamanie cen minie i rynek ożywi się na skutek wzrostu 
popytu połączonego z redukcją podaży. 

Na przykład w sektorze energetycznym następuje obecnie cięcie wydatków kapitałowych. 
Oczekujemy jednak większej ilości dowodów, że to zahamuje nadmierną podaż.  

Utrzymujemy naszą negatywną prognozę dla złota, biorąc pod uwagę pozytywne perspektywy 
dla dolara. 

Zmieniliśmy naszą prognozę na dodatnią dla podstawowych metali. Chiny pewnie przeszły 
w cykl łagodzenia polityki pieniężnej, przyspieszając wydatkowanie 1,1 biliona dolarów na 
infrastrukturę oraz luzowanie polityki monetarnej. Ruch ten, wraz ze spadkiem światowej 
produkcji, powinien wystarczyć do przyspieszenia odbicia się cen metali przemysłowych. 
Jednak nasze strukturalne prognozy pozostają mniej jednoznaczne. 

Utrzymujemy naszą neutralną prognozę dla towarów rolnych. Chociaż dynamika relacji 
pomiędzy popytem a podażą oraz klimat makroekonomiczny powinny wywierać presje na ceny, 
rynek nie uwzględnił jeszcze premii pogodowej i margines bezpieczeństwa jest obecnie zbyt 
niski, aby uprawniał do negatywnej prognozy. 

+ 
 

Nieruchomości 
w Wielkiej Brytanii 
 

Według najnowszych danych IPF Consensus Forecast, nieruchomości komercyjne osiągną 
całkowitą stopę zwrotu na poziomie 12% w 2015 roku. Nasze prognozy na rok 2015 przewidują 
stopę zwrotu raczej bliższą 15%, chociaż im bardziej rentowność spadnie w tym roku, tym 
większe będzie ryzyko potencjalnej korekty w przyszłości.  

Wybory powszechne w Wielkiej Brytanii otacza niepewność. Zachodzi ryzyko zachwiania 
nastrojów inwestorów przez możliwe referendum europejskie lub duże podwyżki płacy 
minimalnej oraz podatków dla przedsiębiorstw. Wzrost opodatkowania spółek może stanowić 
problem dla Londynu, biorąc pod uwagę, że jest to centrum międzynarodowych usług 
finansowych. Z kolei podwyżka płacy minimalnej w szczególności uderzyłaby w placówki 
opiekuńcze, hotele, ośrodki rekreacji, puby i sprzedawców detalicznych. 

+ Nieruchomości 
w Europie 

Nasza prognoza dotyczy całkowitych zysków z przeciętnej nieruchomości europejskiej o ratingu 
inwestycyjnym i wynosi przeciętnie 7-9% w skali roku od końca 2014 roku do końca 2018 r. 
Pierwszoplanową rolę będą odgrywać zmiany cen, wynikające z zmniejszania się rentowności 
w latach 2015-2016, a od 2016 roku kluczowym czynnikiem stanie się wzrost czynszów. 
Potencjał tkwi głównie w niskim poziomie stóp procentowych, który pociągnie za sobą nawet 
większy spadek rentowności w latach 2015-2016 niż zakładany przez nas w naszych 
prognozach. To podwyższy stopę zwrotu w krótkim horyzoncie, ale prawdopodobnie nasili 
problemy w długim terminie, kiedy stopy procentowe w strefie euro ostatecznie wzrosną. 
Głównym ryzykiem jest ponowne wzniecenie kryzysu na rynku obligacji skarbowych, 
spowodowanego wyjściem Grecji z unii monetarnej albo długotrwałą deflacją w strefie euro. 

Uwaga: Opinie dotyczące nieruchomości są oparte na komentarzach zespołu Schroders Property Research. 

Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną. 
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Rynkowe stopy zwrotu 
  Całkowity zwrot Waluta Marzec I kw. 

Od 
początku 

roku 

Akcje 

S&P 500 — Stany Zjednoczone USD -1,6 1,0 1,0 

FTSE 100 — Wielka Brytania GBP -2,0 4,2 4,2 

EURO STOXX 50 EUR 2,9 17,9 17,9 

DAX — Niemcy EUR 5,0 22,0 22,0 

IBEX — Hiszpania EUR 3,3 13,0 13,0 

FTSE MIB — Włochy EUR 3,7 21,8 21,8 

TOPIX — Japonia JPY 2,1 10,5 10,5 

S&P/ASX 200 — Australia AUD -0,1 10,3 10,3 

HANG SENG — Hongkong HKD 0,8 6,0 6,0 

Akcje — rynki 
wschodzące 

MSCI EM Lokalna 0,2 4,9 4,9 

MSCI Chiny CNY 2,4 8,1 8,1 

MSCI Rosja RUB -7,4 15,7 15,7 

MSCI Indie INR -2,9 4,5 4,5 

MSCI Brazylia BRL -0,8 2,7 2,7 

Obligacje 
skarbowe  
(10-letnie) 

Amerykańskie obligacje skarbowe USD 0,8 2,6 2,6 

Brytyjskie obligacje skarbowe GBP 1,9 2,0 2,0 

Niemieckie obligacje skarbowe EUR 1,4 3,8 3,8 

Japońskie obligacje skarbowe JPY -0,2 -0,3 -0,3 

Australijskie obligacje skarbowe AUD 1,5 4,8 4,8 

Kanadyjskie obligacje skarbowe CAD -0,5 4,8 4,8 

Surowce 

GSCI Surowce USD -6,8 -8,2 -8,2 

GSCI Metale szlachetne USD -2,2 0,4 0,4 

GSCI Metale przemysłowe USD -0,1 -5,1 -5,1 

GSCI Towary rolne USD -4,3 -9,7 -9,7 

GSCI Energia USD -10,0 -8,8 -8,8 

Ropa naftowa (Brent) USD -10,6 -2,3 -2,3 

Złoto USD -2,4 0,1 0,1 

Instrumenty 
kredytowe 

Bank of America/Merrill Lynch US high yield master USD -0,5 2,5 2,5 

Bank of America/Merrill Lynch US corporate master USD 0,4 2,3 2,3 

Instrumenty 
dłużne rynków 
wschodzących 

JP Morgan Global EMBI USD 0,5 2,1 2,1 

JP Morgan EMBI+ USD 0,6 1,9 1,9 

JP Morgan ELMI+ Lokalna 0,5 1,3 1,3 

Waluty 

EUR/USD   -4,2 -11,4 -11,4 

EUR/JPY   -3,9 -11,2 -11,2 

JPY/USD   -0,3 -0,2 -0,2 

GBP/USD   -3,8 -4,7 -4,7 

AUD/USD   -2,3 -6,2 -6,2 

CAD/USD   -1,3 -8,3 -8,3 

Źródło: Thomson Datastream, Bloomberg, 31 marca 2015 r.  

Uwaga: Tło w kolorach od niebieskiego do czerwonego przedstawia wyniki od najwyższych do najniższych w każdym okresie. 

 



 

 

Ważne informacje: Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców. Ten dokument nie jest adresowany do klientów detalicznych. 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. W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki 
Schroders, które mogą ulec zmianie. 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. 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. FTSE International Limited („FTSE”) © FTSE 2015. „FTSE®” jest zastrzeżonym znakiem 
towarowym giełdy London Stock Exchange Plc (Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie) i firmy The Financial Times Limited, używanym przez firmę FTSE International Limited zgodnie z licencją. Wszystkie 
prawa do indeksów FTSE i/lub klasyfikacji FTSE przysługują firmie FTSE i/lub jej licencjodawcom. Firma FTSE ani jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy ani pominięcia w indeksach 
FTSE i/lub klasyfikacjach FTSE lub w danych bazowych. Dalsze rozpowszechnianie danych FTSE bez wyraźnej pisemnej zgody firmy FTSE jest niedozwolone.  0415/w46433/PL0415 
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