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Perspektywy 
Rynki nadal znajdują się w krzyżowym ogniu obaw o podwyżki stóp procentowych z jednej strony i niepokoju o ryzyko 
recesji z drugiej.  

Po znacznych spadkach cen zarówno obligacji, jak i akcji zastanawialiśmy się, czy wyceny zostały wystarczająco 
skorygowane. W przypadku akcji zdecydowaliśmy się utrzymać pozycję niedoważoną, ponieważ uważamy,  
że niepewność dotycząca zysków nadal nie jest odpowiednio odzwierciedlona w wycenach, a stopy dyskontowe  
są w najlepszym wypadku stabilne. Nasze modele cyklu nadal sugerują przejście do fazy spowolnienia, co typowo jest 
największym wyzwaniem dla akcji. 

Jeśli chodzi o rynki dłużne, utrzymujemy nasze neutralne nastawienie do 10-letnich obligacji amerykańskich na poziomie 
3,25% (z tendencją do "sprzedawania" w przypadku wzrostów). Patrząc na poprzednie fazy "spowolnienia", obligacje 
zazwyczaj osiągały dobre wyniki, gdy inwestorzy dostosowywali się do słabszych perspektyw wzrostu. Tym razem 
wyzwanie polega na tym, że przy tak wysokiej presji inflacyjnej mało prawdopodobne jest odwrócenie polityki 
monetarnej w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Oznacza to, że potrzebujemy wyższych poziomów rentowności,  
aby zrekompensować sobie potencjalną zmienność.  

Zrealizowaliśmy zyski z naszej krótkiej pozycji na niemieckich obligacjach rządowych, ponieważ Europejski Bank 
Centralny (EBC) potwierdził nasze oczekiwania co do wzrostu stóp procentowych w Europie. Pozostajemy jednak 
zaniepokojeni rentownością europejskich obligacji, biorąc pod uwagę ryzyko, że uczestnicy rynku przetestują gotowość 
Christine Lagarde do ograniczenia spreadów krajów peryferyjnych.  

Nadal mamy przeważoną pozycję na złocie. Może być ona pomocna, jeśli recesja lub obawy o zadłużenie zaczną 
dominować w nastrojach inwestorów, chociaż jesteśmy blisko poziomów stop loss. W sektorze surowcowym 
zdecydowaliśmy się zamknąć i zrealizować zyski z naszej przeważonej pozycji na szerokiej palecie towarów, ponieważ 
słabnący wzrost gospodarczy prowadzi do pierwszych oznak destrukcji popytu w sektorze energetycznym.  

Zamknęliśmy naszą pozycję „2/10 steepener” na krzywej rentowności, ponieważ Rezerwa Federalna (Fed) okazała się 
jeszcze bardziej agresywna, niż się spodziewaliśmy. Zrealizowaliśmy również zyski z naszej długiej pozycji w dolarze 
amerykańskim w stosunku do euro, ponieważ zakres dywergencji walutowej jest dobrze wyceniony, ale utrzymujemy  
z długie pozycje w dolarze amerykańskim w stosunku do chińskiego renminbi.   

Jeśli chodzi o akcje, zdecydowaliśmy się przeważać akcje chińskie względem akcji z rynków rozwiniętych. W sytuacji, gdy 
nasze obawy o podwyżki stóp procentowych dominują na innych rynkach, prawdopodobieństwo poluzowania polityki 
pieniężnej w Chinach stanowi dla nas względną szansę. Chociaż nadal skłaniamy się ku wartości jako stylowi, 
zrealizowaliśmy zyski z naszej długiej pozycji w akcjach brytyjskich. 

Podsumowując, wyceny zaczynają wyglądać coraz ciekawiej, ale nie są jeszcze na prowokującym poziomie. 
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Akcje ⚫  
Podtrzymujemy naszą negatywną opinię. Niepewność dotycząca zysków nadal  
nie jest odpowiednio odzwierciedlona w wycenach, a stopy dyskontowe są  
w najlepszym wypadku stabilne. 

Obligacje skarbowe ⚫  

Pozostajemy neutralni, ponieważ uważamy, że wyceny 10-letnich obligacji 
amerykańskich są wyceniane zgodnie z naszym modelem, ale rzeczywiste 
rentowności wydają się zbyt niskie. W sytuacji, gdy inflacja nadal przyspiesza,  
a oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego maleją, wymagamy wyższych 
poziomów rentowności, aby zrekompensować sobie potencjalną zmienność. 

Surowce ⚫  
Obniżamy naszą ocenę do neutralnej, ponieważ zaczynamy dostrzegać oznaki 
spadku popytu, szczególnie w sektorze energetycznym, w miarę osłabiania się 
globalnego wzrostu gospodarczego.  

Obligacje 
korporacyjne 

⚫  

Nasze wskaźniki cykliczne wykazują tendencję wzrostową w późnej fazie cyklu, 
sygnalizując spowolnienie. Te cykliczne fazy pociągają za sobą wyższe mediany 
spreadów i szersze zakresy, ale z drugiej strony poprawiły się wyceny, co 
sumarycznie daje ocenę neutralną. 
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USA ⚫  
Stany Zjednoczone pozostają regionem najbardziej narażonym na dalszy spadek 
wycen spowodowany spowolnieniem wzrostu zysków. 

Wielka Brytania ⚫  Defensywne i surowcowe nastawienie indeksu FTSE nadal pomaga regionowi  
w ujęciu relatywnym. 

Europa ⚫  Dynamika zysków w Europie jest pozytywna. Niedawno przyjęte jastrzębie 
stanowisko EBC będzie jednak stanowić wyzwanie dla stóp zwrotu z akcji. 

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 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 
wyłączę-
niem 
Japonii 

Chiny ⚫  
Podwyższamy ocenę do pozytywnej, ponieważ wydaje się, że Chiny w końcu 
zaczęły zwalniać blokady. Powinno to złagodzić niektóre problemy związane  
z wąskimi gardłami w dostawach w kraju. 

Azjatyckie 
EM z 
wyłączę-
niem Chin 

⚫  
Uważamy, że inne regiony w spektrum EM wydają się bardziej atrakcyjne, 
szczególnie eksporterzy surowców z Ameryki Łacińskiej. Inflacja staje się 
problemem dla krajów EM Azji z wyłączeniem Chin. 

 

 
1 Globalne rynki wschodzące obejmują Europę Środkową i Wschodnią, Amerykę Łacińską i Azję. 
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USA ⚫  

Utrzymujemy neutralną ocenę. Chociaż gwałtowny wzrost rentowności w tym 
roku stanowi obecnie lepszy punkt wejścia w związku ze spadkiem oczekiwań 
dotyczących wzrostu gospodarczego, to jednak przed osiągnięciem 
pozytywnego wyniku musimy zaobserwować osłabienie presji inflacyjnej.  

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

Niemcy ⚫⚫  

Obniżyliśmy ocenę, ponieważ EBC zasygnalizował znaczącą zmianę polityki, 
potwierdzając nasze oczekiwania co do wzrostu stóp procentowych w Europie. 
Wobec wzrostu ryzyka inflacyjnego oczekuje się dalszych podwyżek stóp 
procentowych. 

Japonia ⚫  Rynek nadal oferuje ujemne rentowności, ponieważ Bank Japonii utrzymuje 
swoją politykę ustalania docelowych poziomów stóp zwrotu.  

Obligacje 
amerykańskie 
indeksowane 
inflacją 

⚫  
Pozostajemy negatywnie nastawieni, ponieważ wydaje się, że chociaż 
niepewność związana z kryzysem rosyjsko-ukraińskim osiągnęła swój szczyt,  
to obecnie głównym priorytetem Fed jest powstrzymanie inflacji. 

Rynki wschodzące - 
waluta lokalna 

⚫  Nasz pogląd pozostaje niezmieniony, ponieważ środowisko gospodarcze wciąż 
pozostaje trudne, a ryzyko zarówno stagflacji, jak i recesji narasta.  
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USA ⚫  
Obniżyliśmy ocenę amerykańskich obligacji IG, ponieważ sektor konsumencki 
znajduje się pod rosnącą presją inflacyjną, a ryzyko recesji wzrasta. 

Europa ⚫  
Podtrzymujemy naszą pozytywną ocenę europejskich papierów dłużnych, 
ponieważ EBC wykazuje mniejszą aktywność w porównaniu z innymi bankami 
centralnymi, a wyceny są stosunkowo atrakcyjne. 

Rynki wschodzące - 
USD 

⚫  Spready nie rekompensują utrzymującej się słabości fundamentalnej, przez co 
wyceny wydają się nieatrakcyjne w porównaniu z innymi regionami. 
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USA ⚫  

Nasza negatywna opinia pozostaje niezmieniona ze względu na dużą 
ekspozycję na sektor konsumencki. Większa liczba emitentów może mieć 
trudności z pokryciem odsetek i terminów zapadalności w miarę dalszego 
pogarszania się warunków fundamentalnych. 

Europa ⚫  
Utrzymujemy ocenę neutralną z uwagi na relatywnie atrakcyjne spread’y, 
ponieważ nie ma wyraźnego wsparcia ze strony EBC, który priorytetowo 
traktuje podwyżkę stóp i zakończenie skupu aktywów. 
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Energetyka ⚫  

Podczas gdy kwestie związane z podażą wydają się być już wycenione, 
zaczynamy dostrzegać oznaki niszczenia popytu, ponieważ wysoki poziom 
inflacji hamuje globalny wzrost gospodarczy. Tymczasem produkcja rosyjskiej 
ropy jeszcze nie spadła, ponieważ zmniejszony popyt w Europie jest 
równoważony przez sprzedaż do Azji. 

Złoto ⚫  

Złoto zaczęło osiągać dobre wyniki po tym, jak Fed zaczął podnosić stopy 
procentowe i pojawiły się obawy przed recesją. Istnieje jednak również ryzyko, 
że obawy związane z recesją spowodują spadek płynności, potencjalnie 
stwarzając problemy związane z krótkoterminową dostępnością pieniądza, co 
może mieć negatywny wpływ na złoto.  

Metale 
przemysłowe 

⚫  
Pozostajemy optymistyczni, ponieważ oczekujemy, że rosnący popyt 
wewnętrzny w Chinach wraz z ograniczeniem lockdown’ów zrównoważy 
słabnący popyt na rynkach rozwiniętych. 

Towary rolne ⚫  

Nasze nastawienie jest pozytywne, ponieważ inflacja kosztów produkcji 
pozostaje kluczowym czynnikiem. Obawy o bezpieczeństwo żywnościowe 
zmuszają rządy krajów produkujących do kontrolowania eksportu, co 
powoduje wzrost cen. 
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USA $ ⚫  

Zachowujemy pozytywną ocenę. Perspektywy globalnego wzrostu 
gospodarczego nadal się pogarszają, a ostatni wzrost amerykańskiego 
wskaźnika CPI skłonił Fed do przyjęcia bardziej jastrzębiego stanowiska.  
To umacnia dolara amerykańskiego jako "bezpieczną przystań". 

Wlk. Bryt. £ ⚫  

Komitet Polityki Monetarnej Banku Anglii dokonał podwyżki stóp 
procentowych przy zaskakująco jastrzębich komentarzach, ale cykl podwyżek 
może zostać ograniczony, jeśli zmaterializują się zagrożenia dla wzrostu 
gospodarczego. 

UE € ⚫  

EBC stoi przed dylematem - ma jastrzębie prognozy dotyczące stóp, ale 
brakuje mu konkretnych działań w zakresie zarządzania poziomem spreadów, 
co rynek może przetestować , aby ustalić, w którym momencie EBC wkroczy 
do akcji. 

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 ¥ ⚫  Obniżamy rekomendację dla jena japońskiego, ponieważ globalny wzrost 
rentowności obligacji na innych rynkach nadal ciąży na walucie.  

Szwajcaria ₣ ⚫  
W przypadku walut tzw. bezpiecznych przystani, preferujemy dolara 
amerykańskiego względem franka szwajcarskiego, ponieważ mamy więcej 
pewności co do ścieżki normalizacji polityki przez Fed. 

 
Źródło: Schroders, czerwiec 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. 
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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. 
 


