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Perspektywy 
Przy naszej alokacji aktywów przez ostatnie sześć miesięcy utrzymywaliśmy nastawienie procykliczne. Było to 
oparte na sygnałach "ożywienia" pochodzących z naszych modeli cyklu, które latem ubiegłego roku zaczęły 
dostarczać pozytywnych informacji. Modele te opierają się na relacjach historycznych i nie uwzględniają 
dwóch czynników, które z perspektywy rynkowej mocno przyspieszyły odbicie. Te dwa czynniki to ogłoszenie 
powstania skutecznych szczepionek, które ponownie skalibrowały ryzyko związane z Covid-19, oraz ogromna 
liczba bodźców zarówno monetarnych, jak i fiskalnych, które zapobiegły tradycyjnemu cyklowi 
kredytowemu. Zatem dyskusja na naszym ostatnim spotkaniu skupiła się na tym, czy ten cykl był na 
"wyższym biegu" i czy powinniśmy bardziej obawiać się presji ze strony jego późnej fazy, niż sugerowałyby to 
nasze modele.   

Uważamy, że z ekonomicznego punktu widzenia sygnał "ożywienia" jest nadal prawidłowy, gdyż zastój 
gospodarczy bazujący na wskaźnikach luki produktowej i zatrudnienia jest nadal znaczący. Spodziewamy się 
pewnej presji na wzrost inflacji, na co wpływ ma efekt niskiej bazy w przypadku ropy naftowej. Aktualnie 
jesteśmy jednak zdania, że obawy o efekty drugiej fali inflacji są przedwczesne. Po zaobserwowaniu 
gwałtownego wzrostu rentowności obligacji od początku roku uważamy, że ich ceny lepiej odzwierciedlają 
oczekiwane szybsze tempo globalnego odbicia. W związku z tym, ograniczyliśmy nasze niedoważone 
pozycje. Biorąc jednak pod uwagę, że nadal istnieje pewna możliwość dalszego wzrostu rentowności, 
zastosowaliśmy flattener krzywej amerykańskich rentowności 10/30, gdyż postrzegamy 10-letnią rentowność 
jako bardziej podatną na zmiany (5-letnia część krzywej ma już wycenione wyższe ryzyko inflacyjne). Jeśli 
jednak wzrost gospodarczy rozczaruje podwyższone na obecną chwilę oczekiwania, to flattener będzie 
stanowił zabezpieczenie. Wciąż utrzymujemy przeważanie surowców, co zapewnia nam pewną ochronę 
przed napędzaną kosztami inflacją.   

Niemniej jednak, chociaż postrzegamy rosnące rentowności obligacji jako czynnik towarzyszący wzrostowi, a 
nie hamujący go, to zdajemy sobie sprawę z ryzyka, jakie stanowi to dla wycen akcji. W istocie, można by z 
łatwością stwierdzić, że zarówno wyceny obligacji, jak i akcji są już zgodne z "późną fazą cyklu". W związku z 
tym, chociaż nadal utrzymujemy przeważenie w akcjach, to staramy się ograniczyć niektóre z czynników 
ryzyka poprzez ekspozycję na banki, spółki o charakterze „value” oraz na spółki japońskie. Wciąż przeważamy 
rynki wschodzące, gdzie ekspozycja na spółki wzrostowe w indeksie dywersyfikuje inne z naszych pozycji. 
Zamknęliśmy naszą przeważoną pozycję w długu z rynków wschodzących (EM) w walucie lokalnej, biorąc pod 
uwagę, że przesunięcie na rentownościach z rynków rozwiniętych zmniejszyło ich relatywną atrakcyjność. 

I na koniec, utrzymujemy naszą przeważoną pozycję w dolarze amerykańskim, ponieważ zapewnia ona 
dywersyfikację i jest wspierana przez nasze oczekiwania, że po raz kolejny dynamika wzrostu gospodarczego 
w USA wyróżni się na tle innych rynków rozwiniętych. 
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Legenda 
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Akcje  

W średnim terminie wierzymy w fundamenty spółek, jednak dostrzegamy ryzyko, które 
dla wycen akcji stanowi wzrost realnych stóp procentowych. Staraliśmy się 
zminimalizować niektóre z tych ryzyk poprzez zwrócenie się w stronę akcji spółek o 
charakterze „value”. 

Obligacje 
skarbowe 

 
Chociaż od stycznia rentowności gwałtownie wzrosły, to wpływ jaki na światową 
gospodarkę wywarło wprowadzenie szczepionki i pakietu fiskalnego w USA oznacza, że 
nadal istnieje pewien zakres dla ich dalszych skromnych wzrostów. 

Surowce  
Pozostajemy nastawieni pozytywnie, ponieważ ceny surowców w dalszym ciągu 
rosną. Dystrybucja szczepionek i znaczne nadzieje na dodatkowe bodźce fiskalne 
napędzają ożywienie popytu.  

Obligacje 
korporacyjne 

 
Prawdopodobieństwo odbicia w drugim kwartale 2021 r., które wynikałoby z 
przeprowadzanych szczepień, nadal ma pozytywny wpływ na obligacje korporacyjne, 
choć dostrzegamy tu niewielką wartość w kontekście portfela. 

Kategoria Ocena Komentarze 
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USA  
Wraz z rosnącymi realnymi rentownościami, które wywierają presję na rynek spółek 
technologicznych oraz wzrostowych, pogorszeniu uległ wskaźnik ryzyka do stopy 
zwrotu.  W dalszym ciągu faworyzujemy sektory cykliczne w USA. 

Wielka 
Brytania 

  Wielka Brytania oferuje atrakcyjną cykliczność i niskie wyceny, choć siła funta ciąży
rynkowi, cechującemu się osiąganiem wysokich przychodów z zagranicy. 

Europa  

Region ten jest dobrze przygotowany do czerpania korzyści z normalizacji 
globalnego ożywienia gospodarczego, jednak ma opóźnienia w dostarczaniu 
szczepionek. Wsparcie fiskalne również pozostaje czynnikiem o niekorzystnym 
wpływie. 

Japonia 
Nadal oczekujemy, że krajowe sektory nastawione na eksport będą czerpać korzyści
z cyklicznego ożywienia.

Region 
Pacyfiku (bez
Japonii) 


Nadal preferujemy te rynki, w szczególności Koreę oraz Tajwan, biorąc pod uwagę
oznaki ożywienia eksportu i ciągłe wsparcie ze strony cyklu technologicznego. 

Rynki 
wschodzące 
(EM) 

  Pozostajemy pozytywnie nastawieni do akcji EM, gdzie ekspozycja na spółki
wzrostowe w indeksie dywersyfikuje nasze pozostałe pozycje. 
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USA  
Po styczniowych wyborach uzupełniających do Senatu i zatwierdzeniu przepisów 
dotyczących dalszych znaczących bodźców fiskalnych, nastroje na rynku skierowały 
się w stronę wyższych rentowności.  

Wielka 
Brytania 

 
Po raczej słabym początku 2021 r., ograniczyliśmy naszą negatywną ocenę dla 
brytyjskiego rynku, ponieważ wyceny stały się bardziej atrakcyjne. 

Niemcy  
Podobnie jak w przypadku Wielkiej Brytanii, ograniczyliśmy naszą negatywną ocenę, 
ponieważ wyceny uległy poprawie. Zdajemy sobie sprawę, że niemiecki rynek jest 
nadal wymagający, biorąc pod uwagę ujemne realne rentowności.  

Japonia 
Pozostajemy negatywnie nastawieni do obligacji japońskich, ponieważ nadal nie
oferują one wartości w kontekście portfela.

Obligacje 
amerykańskie 
indeksowane 
inflacją 

 

Wskaźniki inflacji breakeven unormowały się, w wyniku czego nasze nastawienie do 
tego typu instrumentów pozostaje pozytywne, ponieważ zapewniają one „ochronę” 
przed wszelkimi niespodziankami związanymi ze wzrostem inflacji, które mogą 
pojawić się w dalszej części roku.  

Rynki 
wschodzące - 
waluta lokalna 

 
Preferujemy azjatycki rynek EM, gdzie presja inflacyjna jest bardziej ograniczona. 
Ogólnie rzecz biorąc, nasza ocena uległa obniżeniu, ponieważ pozostałe kraje z 
sektora EM nie wyglądają szczególnie atrakcyjnie. 
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 USA  

Obniżyliśmy naszą ocenę amerykańskich obligacji z ratingiem inwestycyjnym ze 
względu na bardzo niskie wyceny w amerykańskim segmencie obligacji z ratingiem 
inwestycyjnym oraz mniejsze wsparcie od strony technicznej. 

Europa 
Utrzymujemy pozytywną opinię. Czynniki techniczne oraz fundamentalne dają
większe wsparcie w porównaniu z rynkiem amerykańskim.

Rynki 
wschodzące - 
USD 

 
Skorzystaliśmy z możliwości zmniejszenia oceny dla obligacji korporacyjnych z EM w 
następstwie ostatniego zawężenia spreadów. 
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USA  
Fundamenty pozostają słabsze niż w Europie, jednak wysokie tempo 
przeprowadzanych szczepień powinno pomóc. Ponadto warunki kredytowe również 
uległy poprawie w porównaniu z sytuacją na Starym Kontynencie.  

Europa  
Nadal niepokoi nas brak skoordynowanego programu naprawczego oraz wzrost 
ryzyka niewypłacalności w przypadku dalszego zaostrzania kryteriów kredytowych 
przez banki. 
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Energetyka  
Podwyższamy naszą prognozę, gdyż w bieżącym miesiącu OPEC+ zaskoczył rynek 
utrzymując podaż ropy naftowej na stałym poziomie, natomiast Arabia Saudyjska 
kontynuuje swoje dobrowolne cięcia.   

Złoto  
Od teraz pozostajemy na tym polu na uboczu. Uważamy, że złoto zostało już 
wyprzedane oraz czekamy na interwencję Rezerwy Federalnej (Fed) w celu 
ograniczenia rentowności. 

Metale 
przemysłowe 

 
Słabnące tempo akcji kredytowej oraz dane ankietowe z Chin są powodem do obaw, 
jednak popyt poza Państwem Środka powinien odrabiać straty w miarę normalizacji 
aktywności gospodarczej, napędzając wzrost cen.  

Towary rolne  

Nasza ocena została podwyższona, ponieważ oczekujemy, że wraz z ponownym 
otwarciem gospodarek mocno odbije popyt na etanol, podczas gdy do jego produkcji  
w 40% wykorzystywana jest amerykańska kukurydza. Chińskie zamówienia na soję 
również wzrosły trzykrotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem.   



4 

W
A

LU
TY

 

USA $  
Nasz pogląd opiera się na dywersyfikacji oferowanej przez dolara, tempie wzrostu 
gospodarczego USA, które przewyższa inne rynki rozwinięte, a także na 
wcześniejszym wzroście inflacji w Stanach Zjednoczonych i różnicach w rentowności. 

Wlk. Bryt. £ 
Dane gospodarcze nadal rozczarowują, jednak wysokie tempo programu szczepień
może dać nadzieję na relatywnie lepsze wyniki funta szterlinga.

UE €  

Dostrzegamy oznaki gołębiego stanowiska Europejskiego Banku Centralnego w 
porównaniu z komfortem, jaki Fed wykazuje względem wyższych rentowności. 
Spodziewamy się, że różnice w poziomach wzrostu gospodarczego będą się 
pogłębiać za sprawą powolnych postępów w przeprowadzaniu szczepień w Europie. 

Japonia ¥  
Ocena ta odzwierciedla lepsze informacje dotyczące szczepień, wyższy poziom 
wzrostu gospodarczego, perspektywy dla inflacji i stóp procentowych w USA, a także 
dodatnią różnicę w rentowności w USD w stosunku do JPY. 

Szwajcaria ₣  
Frank szwajcarski znajduje się pod presją za sprawą umocnienia dolara 
amerykańskiego. Pozostaje jednak atrakcyjny w stosunku do euro, biorąc pod uwagę 
ryzyko związane z wolnym tempem programu szczepień w Europie. 

Źródło: Schroders, marzec 2021 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 
Materiał marketingowy wyłącznie dla profesjonalnych 
inwestorów i doradców. Poglądy i opinie prezentowane w 
niniejszym dokumencie należą do zespołu ds. komunikacji 
inwestycyjnej i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych 
lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki 
Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy. Niniejszy 
dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on 
oferty ani zachęty do kupna bądź sprzedaży jakiegokolwiek 
instrumentu finansowego, papieru wartościowego lub do 
zastosowania strategii inwestycyjnej. Przedstawione tu 
informacje nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, 
rekomendacji inwestycyjnej lub analizy inwestycyjnej i nie 
uwzględniają specyficznych uwarunkowań jakichkolwiek 
odbiorców. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być 
traktowany jako doradztwo w kwestiach księgowych, prawnych 
czy podatkowych. Według najlepszej wiedzy zawarte tu 
informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich 
kompletności ani dokładności. Firma nie ponosi też 
odpowiedzialności za błędne informacje oraz opinie. Nie należy 
opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym 
dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji 
inwestycyjnych i/lub strategicznych.  
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na 
którym można było by się oprzeć; ceny tytułów uczestnictwa i 
dochód  z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy 
mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. 

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 możemy ją dostarczyć 
na Państwa życzenie. Wydawca: Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 
Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg: B 37.799. Dla 
Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub 
monitorowane. 
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. 
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