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Perspektywy 
Inwestorzy nadal zmagają się z jednej strony z wpływem rosnących stóp procentowych (będących 
następstwem uporczywej inflacji) i z ryzykiem recesji z drugiej. Nasze podejście bazowe zakłada dalsze 
niedoważanie akcji, ponieważ nie spodziewamy się nagłej zmiany stanowiska banków centralnych, z uwagi na 
konieczność stłumienia inflacji. Co więcej, oczekiwania dotyczące zysków wciąż nie odzwierciedlają ryzyk dla 
wzrostu. Główna zmiana dotyczyła pozycji, które posiadamy w ramach niedoważań. Obecnie ograniczyliśmy 
bowiem część naszych procyklicznych ekspozycji z uwagi na rosnące ryzyko recesji. W minionym miesiącu 
zamknęliśmy nasze przeważone pozycje w surowcach, a w tym miesiącu realizujemy zyski z przeważonej 
pozycji w akcjach japońskich względem akcji amerykańskich. Dzięki tym zmianom jesteśmy lepiej 
przygotowani na rosnące ryzyko recesji. 

Przeprowadziliśmy intensywną debatę na temat obligacji skarbowych i doszliśmy do wniosku, że neutralne 
stanowisko jest nadal właściwe. W szczególności determinacja Rezerwy Federalnej (Fed), by kontrolować 
inflację, zakotwicza krzywą dochodowości na wyższym poziomie, jednocześnie prowadząc do jej 
wypłaszczenia. Dostrzegamy wartość w spreadach europejskich obligacji o ratingu inwestycyjnym, ale 
potrzebna będzie stabilizacja zmienności stóp procentowych, abyśmy zwiększyli naszą alokację w instrumenty 
kredytowe. 

W kontekście walut, nadal preferujemy dolara amerykańskiego. Z perspektywy czasu nasza decyzja o realizacji 
zysków z krótkiej pozycji w euro była przedwczesna, ale utrzymujemy długą pozycję w dolarze amerykańskim 
względem chińskiego renminbi. W tym miesiącu zajęliśmy również długą pozycję w dolarze amerykańskim 
względem dolara australijskiego i kanadyjskiego jako zabezpieczenie przed spowolnieniem wywołanym przez 
podwyżki stóp w USA. Postanowiliśmy również wykorzystać ekstremalnie wysokie poziomy jena japońskiego, 
zajmując długą pozycję w jenie względem franka szwajcarskiego. Jen japoński zapewnia pewną ochronę przed 
ryzykiem wzrostu, a poprzez zajęcie krótkiej pozycji we franku szwajcarskim osiągamy mniej negatywne carry, 
niż gdybyśmy zajmowali krótką pozycję w dolarze amerykańskim. Mając na uwadze niski poziom ryzyka  
w naszych portfelach, postanowiliśmy zająć niewielką pozycję w brazylijskim realu, południowoafrykańskim 
randzie i indyjskiej rupii w relacji do dolara australijskiego, kanadyjskiego oraz funta szterlinga. 

W związku z powyższym, utrzymujemy defensywne nastawienie w odniesieniu do akcji i neutralne wobec 
obligacji, surowców i instrumentów kredytowych. Staraliśmy się dodać pewne zabezpieczenia przed wzrostem 
poprzez pozycje w walutach, jednocześnie celowo unikając krótkich pozycji w dolarze amerykańskim,  
w momencie gdy Fed podejmuje już działania po swojej stronie.  
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Legenda 

⚫⚫⚫ Najbardziej 
pozytywna 

⚫ Ocena 
neutralna 

⚫⚫⚫ Najbardziej negatywna 
 Wyższa niż miesiąc 
wcześniej 

 Niższa niż miesiąc 
wcześniej 

 

 Kategoria Ocena Komentarze 

G
ŁÓ

W
N

E 
KL

A
SY

 A
KT

YW
Ó

W
 Akcje ⚫  

Podtrzymujemy naszą negatywną opinię. Dostrzegamy, że rentowności obligacji 
nieznacznie spadły i chociaż może to oznaczać, że obniżanie wycen dobiegło 
końca, to mamy świadomość, że okres niższych zysków dopiero się rozpoczął. 

Obligacje skarbowe ⚫  

Chociaż wyceny ogólnie wydają się być właściwe, a korelacje między akcjami  
i obligacjami zaczynają się poprawiać, to prawdopodobieństwo, że obligacje 
będą czynnikiem dywersyfikującym pozostaje niskie, gdyż inflacja może 
zaskoczyć dalszymi wzrostami. 

Surowce ⚫  
Nadal pozostajemy neutralnie nastawieni z uwagi na fakt, że choć podaż jest 
wciąż napięta, to pogarszający się wzrost ma negatywny wpływ na popyt.  
W szczególności dotyczy to sektora energetycznego.  

Obligacje 
korporacyjne 

⚫  
Uwzględniając obawy związane ze stagflacją, nasze prognozy pozostają 
ostrożne, przy czym preferujemy obligacje o ratingu inwestycyjnym względem 
segmentu papierów high yield.  

 

 Kategoria Ocena Komentarze 
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USA ⚫  
Stabilizacja poziomów wycen może sugerować, że ceny są bliskie osiągnięcia 
dna, jednak naszym zdaniem oczekiwania w zakresie zysków nadal nie 
odzwierciedlają ryzyka dla wzrostu. 

Wielka Brytania ⚫  
Pozostajemy neutralni, ponieważ pozytywne charakterystyki dotyczące 
defensywnego i surowcowego ukierunkowania indeksu są równoważone przez 
zmniejszenie popytu na energię. 

Europa ⚫  

Wyzwania związane z dostawami i kosztami gazu ziemnego, a także położenie 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC), który znalazł się między młotem  
a kowadłem, nadal rozpatrujemy w kontekście czynników o niekorzystnym 
wpływie. 

Japonia ⚫  
Japonia jest jednym z niewielu regionów, gdzie inflacja jest mile widziana. 
Powinno to doprowadzić do uzyskania nieco lepszych wyników w porównaniu  
z innymi częściami świata rozwiniętego. 

Globalne rynki 
wschodzące1 

⚫  
Podczas gdy niekorzystne czynniki oddziałujące na Chiny wydają się słabnąć, 
inne kraje z EM zmagają się z rosnącą presją inflacyjną, w związku z czym 
utrzymujemy ogólną ocenę neutralną. 

Azja 
z 
wyłącz-
eniem 
Japonii 

Chiny ⚫  
Pozostajemy pozytywnie nastawieni, ponieważ wygląda na to, że Chiny w końcu 
„wychodzą na prostą”, a decydenci polityczni kontynuują luzowanie warunków 
finansowych. 

Azjatyckie 
EM z wyłącz-
eniem Chin 

⚫  Nadal podtrzymujemy opinię, że inne regiony w spektrum EM wydają się 
bardziej atrakcyjne. 

  

 
1 Globalne rynki wschodzące obejmują Europę Środkową i Wschodnią, Amerykę Łacińską i Azję. 
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USA ⚫  
Pozostajemy neutralni, ponieważ determinacja Fedu w dążeniu do 
kontrolowania inflacji powinna zakotwiczyć rentowności obligacji o dłuższych 
terminach na wyższym poziomie, jednocześnie spłaszczając krzywą.   

Wlk. Brytania ⚫  
Obniżyliśmy naszą ocenę do negatywnej, ponieważ perspektywy wzrostu są 
niekorzystne, a ogłoszone dotacje fiskalne dla gospodarstw domowych mogą 
skłonić Bank Anglii do dalszego podnoszenia stóp procentowych. 

Niemcy ⚫  

Pozostajemy negatywnie nastawieni do niemieckich obligacji, choć w nieco 
mniejszym stopniu niż w zeszłym miesiącu. Wynika to z faktu, że EBC wciąż 
pozostaje w tyle, jeśli chodzi o podejmowanie działań w związku z silną presją 
inflacyjną. 

Japonia ⚫  Nasza opinia pozostaje niezmieniona. Rynek nadal oferuje ujemne rentowności, 
które zapewniają niższą wartość w porównaniu z innymi rynkami.  

Obligacje 
amerykańskie 
indeksowane 
inflacją 

⚫  

Podwyższamy ocenę do neutralnej, ponieważ Fed pozostaje zdeterminowany, 
aby obniżyć inflację poprzez „agresywne” podwyżki stóp. Jeśli 
średnioterminowe obawy o inflację nadal będą się utrzymywać, obligacje 
indeksowane inflacją powinny na tym skorzystać. 

Rynki wschodzące - 
waluta lokalna 

⚫  Nasza opinia pozostaje niezmieniona, ponieważ środowisko gospodarcze wciąż 
jest trudne, a ryzyko zarówno stagflacji, jak i recesji narasta.  
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USA ⚫  
Nasza opinia pozostaje niezmieniona. Chociaż spready uległy rozszerzeniu, 
ewentualne podniesienie oceny wymagałoby stabilizacji na rynkach długu  
i bardziej atrakcyjnych poziomów wyceny.   

Europa ⚫  
EBC wykazuje mniejszą aktywność w porównaniu z innymi bankami 
centralnymi, a spready są niezwykle szerokie w porównaniu z USA, co prowadzi 
do atrakcyjnych wycen. 

Rynki wschodzące - 
USD 

⚫  Podwyższamy ocenę dla tego sektora, ponieważ zapewnia on znaczną 
ekspozycję na chińskie ożywienie i wycenia ryzyka istniejące w Europie. 
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USA ⚫  
Pozostajemy negatywnie nastawieni, gdyż techniczny obraz sytuacji jest 
zmienny, emisja amerykańskich obligacji high yield niska, a fundamenty nadal 
pogarszają się. 

Europa ⚫  
Utrzymujemy nasze neutralne nastawienie. Choć spready rozszerzyły się 
jeszcze bardziej, nie ma wyraźnego wsparcia ze strony EBC, który 
priorytetowo traktuje podwyżkę stóp i zakończenie skupu aktywów. 
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Energetyka ⚫  
Sytuacja podażowa nadal pozostaje napięta, jednak obserwujemy oznaki 
słabości popytu spoza USA, gdzie wysokie ceny energii i silny dolar ograniczają 
konsumentów. 

Złoto ⚫  

Obniżamy ocenę do neutralnej ze względu na rosnące ryzyko płynności, które 
stwarza problemy związane z krótkoterminową dostępnością pieniądza,  
a także z uwagi na oczekiwania na ponowne wejście przy atrakcyjniejszych 
poziomach.  

Metale 
przemysłowe 

⚫  

Obniżenie oceny do neutralnej. Popyt spoza Chin wygląda niepewnie i chociaż 
chińska aktywność wykazuje oznaki ożywienia, to potencjalne lockdowny 
wynikające z polityki „zero-covid” będą miały wciąż negatywny wpływ na 
nastroje konsumentów i przedsiębiorców.  

Towary rolne ⚫  

Pozostajemy optymistycznie nastawieni, ponieważ koszty produkcji, będące 
kluczowym czynnikiem wspierającym, wciąż rosną. Obawy o bezpieczeństwo 
żywnościowe zmuszają rządy krajów produkujących do kontrolowania 
eksportu, co powoduje wzrost cen. 
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USA $ ⚫  

W dalszym ciągu preferujemy dolara amerykańskiego. Choć perspektywy 
globalnego wzrostu nadal się pogarszają, rosnąca inflacja wciąż spycha Fed  
na ścieżkę „agresywnych” podwyżek stóp. To umacnia dolara amerykańskiego 
jako „bezpieczną przystań”.  

Wlk. Bryt. £ ⚫  

Zwrot w cyklu podwyżek i pogarszające się otoczenie stagflacyjne  
w połączeniu z niestabilnością polityczną miało negatywny wpływ na walutę. 
Wydaje się, że kurs funt odpowiednio odzwierciedlił te czynniki, w związku  
z tym pozostajemy nastawieni neutralnie. 

UE € ⚫  
EBC stoi przed dylematem – komunikuje jastrzębie nastawienie względem 
stóp, ale brakuje mu konkretnych rozwiązań w zakresie zarządzania 
poziomem spreadów, co rynek może przetestować.  

CHN ¥ ⚫ 

Pozostajemy negatywnie nastawieni, gdyż oczekujemy kontynuacji deprecjacji 
renminbi (offshore). Pomoże to złagodzić skutki zmniejszonego popytu na 
chiński eksport, wynikającego z wysokich cen energii, które osłabiają zaufanie 
amerykańskich konsumentów i sprzedaż detaliczną.  

Japonia ¥ ⚫  
Podwyższyliśmy ocenę do neutralnej. Chociaż jen japoński jest atrakcyjnie 
wyceniony, nie był ostatnio niezawodnym zabezpieczeniem, ale powinien 
zapewnić pewną ochronę przed ryzykiem wzrostu.  

Szwajcaria ₣ ⚫  

Podwyższyliśmy ocenę do neutralnej, zwracając uwagę na bardziej jastrzębie 
stanowisko Narodowego Banku Szwajcarii i zaskakującą podwyżkę stóp. 
Ujemne carry w odniesieniu do franka szwajcarskiego oznacza, że jest on 
atrakcyjny przy zajęciu krótkiej pozycji.  

  
Źródło: Schroders, lipiec 2022 r. Opinie na temat akcji, obligacji rządowych oraz surowców dotyczą stopy zwrotu w relacji do gotówki i odnoszą 
się do walut lokalnych. Podstawę dla oceny w odniesieniu do obligacji korporacyjnych oraz obligacji high yield stanowi poziom spreadów 
kredytowych (tj. zabezpieczonych przed ryzykiem stopy procentowej). Prognozy dotyczące walut przygotowywane są w odniesieniu do dolara 
amerykańskiego, za wyjątkiem samego dolara, którego wartość odnosi się do koszyka ważonego wartością handlu zagranicznego. 
 

Ważne informacje 
Ta informacja jest komunikacją o charakterze marketingowym. 
Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne informacje oraz opinie. 
Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako rekomendacja w kwestiach księgowych, prawnych, podatkowych 
czy inwestycyjnych. 
Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym materiale przy podejmowaniu indywidualnych decyzji 
inwestycyjnych i/lub strategicznych. 
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich powtórzenia w przyszłości. 
Wartość inwestycji i dochód z nich może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych 
kwot. Zmiany kursu walutowego mogą powodować zarówno spadek, jak i wzrost wartości inwestycji. 
Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. 
Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. 
Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może 
przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka Prywatności firmy dostępna pod adresem www.schroders.com/en/privacy-
policy. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej, to możemy dostarczyć ją na Państwa życzenie. 
Ze względów bezpieczeństwa komunikacja może być nagrywana lub monitorowana. 
Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 
Luksemburg. R.C.S. Luksemburg: B 37.799.  Prognozy przedstawione w dokumencie są rezultatami 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. 
 


