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Perspektywy 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy oczekiwaliśmy, że płynność pozostanie znaczna, co wspierało nasze 
bardzo procykliczne nastawienie w zakresie aktywów. Obecnie wchodzimy w potencjalnie bardziej 
skomplikowaną fazę, w której dynamika odbicia gospodarczego osiąga swój punkt kulminacyjny, a 
Rezerwa Federalna może zacząć sygnalizować ruch w kierunku ograniczenia luzowania 
ilościowego pod koniec roku. Sprawia to, że w przypadku akcji trzeba oszacować dwie konkurujące 
ze sobą siły wpływające na wyceny: rosnące zyski przedsiębiorstw  
i rosnące rentowności obligacji. Podsumowując, doszliśmy do wniosku, że wyniki spółek mogą 
pomóc w ochronie wycen akcji, zwłaszcza że spodziewamy się ponownego wzrostu rentowności 
obligacji w związku z ożywieniem gospodarczym. Największym ryzykiem dla tej oceny jest sytuacja, 
w której wyższa inflacja zmusi Rezerwę Federalną do szybszego działania. Na razie monitorujemy 
trendy na rynku pracy, gdyż sygnały zwiększonej presji płacowej byłyby powodem do niepokoju. 

W zeszłym miesiącu wspominaliśmy, że moglibyśmy zwiększyć nasze krótkie pozycje na obligacje. 
Aby zarządzać ryzykiem wyższych rentowności, zdecydowaliśmy się na uzupełnienie naszych 
krótkich pozycji w obligacjach skarbowych, utrzymując nasze nastawienie wobec akcji spółek o 
charakterze „value”. Nadal postrzegamy surowce jako dodatek do naszych portfeli, zachowując 
naszą przeważoną pozycję.  

W przypadku akcji, kierujemy się w stronę przeważenia na instrumenty europejskie, przy 
niedoważeniu pozycji na akcje małych amerykańskich spółek, ponieważ w USA panuje obecnie 
konsensus w sprawie ponownego otwarcia, a w Europie istnieje potencjał do nadrobienia 
zaległości. W podobnym duchu jesteśmy obecnie bardziej neutralni w stosunku do dolara 
amerykańskiego. Zachowujemy neutralne nastawienie w stosunku do rynków wschodzących, z 
racji poważnego wyzwania, jakie Covid-19 nadal stanowi dla wielu gospodarek oraz zmiany, jaką 
zauważyliśmy w cyklu kredytowym w Chinach. 
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Legenda 

⚫⚫⚫ Najbardziej 
pozytywna 

⚫ Ocena 
neutralna 

⚫⚫⚫ Najbardziej negatywna 
 Wyższa niż miesiąc 

wcześniej 
 Niższa niż miesiąc 

wcześniej 
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Akcje ⚫  
Zyski wyglądają na silne, podczas gdy proces ponownego otwierania gospodarek nabiera 
tempa, a rentowności pozostają stabilne. Pozostajemy pozytywnie nastawieni wobec 
spółek cyklicznych oraz „value”. 

Obligacje 
skarbowe 

⚫  
Chociaż wyceny nieco się poprawiły, to nadal uważamy, że poziomy inflacji breakeven 
będą rosły, a tempo wzrostu gospodarczego będzie stanowiło przeszkodę, co uzasadnia 
naszą negatywną opinię.  

Surowce ⚫  
Dostawy pozostają pod presją, ponieważ zapasy gwałtownie spadły do dziesięcioletnich 
minimów. Dystrybucja szczepionek i bodźce fiskalne nadal wspierają ożywienie 
gospodarcze. 

Obligacje 
korporacyjne 

⚫  
Prawdopodobieństwo wspieranego przez szczepienia odbicia w II kwartale 2021 r. ma 
pozytywne implikacje dla obligacji korporacyjnych. Jednakże ostatnie zacieśnienie 
spreadów sprawiło, że wyceny stały się mniej atrakcyjne. 

 

 Kategoria Ocena Komentarze 
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USA ⚫  
Wyniki nadal pozytywnie zaskakują, podczas gdy stymulacyjne rozwiązania polityki 
pieniężnej w dalszym ciągu zapewniają wsparcie. Preferujemy akcje cykliczne/”value” w 
stosunku do defensywnych/wzrostowych.  

Wielka 
Brytania 

⚫  
Instrumenty z rynku brytyjskiego nadal oferują atrakcyjną cykliczność i niskie wyceny, 
choć siła funta ciąży rynkowi, cechującemu się osiąganiem wysokich przychodów z 
zagranicy. 

Europa ⚫⚫  
Zwiększone tempo szczepień w połączeniu ze wsparciem ze strony Europejskiego Banku 
Centralnego (EBC) pozwala nam sądzić, że Europa skorzysta z oczekiwanego letniego 
poluzowania obostrzeń.  

Japonia ⚫  
Wzrostu eksportu przyspiesza, co zgodnie z naszymi oczekiwaniami będzie 
kontynuowane wraz z postępującym cyklicznym odbiciem; jednak niskie tempo szczepień 
ma negatywny wpływ.  

Region 
Pacyfiku (bez 
Japonii) 

⚫  W dalszym ciągu preferujemy Koreę i Tajwan, ponieważ ich perspektywy produkcyjne 
pozostają dobre przy niskich zapasach półprzewodników i wysokim popycie globalnym. 

Rynki 
wschodzące 
(EM) 

⚫  Atrakcyjne wyceny są równoważone przez kolejne ogniska pandemii oraz zacieśnianie 
warunków finansowych w Chinach i tamtejsze działania regulacyjne.  
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USA ⚫  Pozostajemy negatywnie nastawieni, gdyż uważamy, że jeszcze nie osiągnęliśmy szczytu 
rentowności w USA, a obawy o inflację, które kierują rynkiem obligacji, nie uległy zmianie.  

Wielka 
Brytania 

⚫  
Utrzymujemy nasze negatywne nastawienie do papierów brytyjskich, ponieważ plan 
ponownego otwarcia jest nadal realizowany, a przeprowadzanie szczepień postępuje. 

Niemcy ⚫⚫  
Połączenie słabego „carry” i przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego prowadzi nas 
do przekonania, że niemieckie obligacje będą osiągać relatywnie gorsze wyniki. 

Japonia ⚫  Ostatnie ruchy były spójne z resztą rynku obligacji. Nie miała miejsca jakakolwiek zmiana 
ocen w kontekście portfela.  

Obligacje 
amerykańskie 
indeksowane 
inflacją 

⚫  Siły cykliczne, presja cenowa ze strony podaży oraz stanowisko amerykańskiego banku 
centralnego nadal wskazują na możliwe wyższe poziomy inflacji. 

Rynki 
wschodzące - 
waluta lokalna 

⚫  
Mimo że Stany Zjednoczone nadal stanowią czynnik ryzyka, korekty w Ameryce Łacińskiej 
są znaczące, a krzywe są agresywnie wyceniane, co skłoniło nas do podniesienia naszej 
opinii do neutralnej.  
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USA ⚫  
Wyceny są bardzo wyśrubowane, lecz mogą testować najniższe poziomy w historii. Mimo 
poprawy czynników fundamentalnych, wysokie duration obligacji IG sprawia, że są one 
narażone na ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych.  

Europa ⚫  
Preferujemy rynek europejski aniżeli amerykański, ponieważ region ten znajduje się na 
wcześniejszym etapie cyklu kredytowego, ma lepsze parametry techniczne wspierane 
przez EBC i bardziej atrakcyjne wyceny.   

Rynki 
wschodzące - 
USD 

⚫  
Utrzymujemy nasz pozytywny pogląd i uważamy, że kluczowym czynnikiem wpływającym 
na poziom niewypłacalności oraz na spready jest stopień pogorszenia sytuacji fiskalnej 
oraz poziom realnych stóp procentowych.  
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USA ⚫  
Pomimo pozytywnego otoczenia podażowo-popytowego i korzystnych danych 
fundamentalnych, które powodują zacieśnianie spreadów, utrzymujemy negatywne 
nastawienie, ponieważ wyceny są na bardzo wysokim poziomie. 

Europa ⚫  
Chociaż nastąpiło przyspieszenie tempa szczepień, to brak skoordynowanego fiskalnego 
programu naprawczego zwiększa prawdopodobieństwo wyższych wskaźników 
niewypłacalności w przyszłości. 
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Energetyka ⚫⚫  Grupa OPEC+ podtrzymała swój cel zwiększenia produkcji w II kw. Jednak zapasy na 
świecie w dalszym ciągu się zmniejszają, ponieważ rynek nadal odnotowuje deficyt. 

Złoto ⚫  
Dostrzegamy niewielką szansę na dalszą kompresję realnych rentowności w obliczu 
rosnącego tempa wzrostu gospodarczego i zbliżającego się taperingu. Ocena została 
obniżona ze względu na mniej korzystny stosunek ryzyka do stopy zwrotu. 

Metale 
przemysłowe 

⚫  
Pomimo umiarkowanego popytu w Chinach, w pozostałych częściach świata powinien on 
znacznie wzrosnąć w miarę normalizacji działalności gospodarczej po wprowadzeniu 
szczepień.  

Towary rolne ⚫  
Podaż znajduje się pod presją w związku z silnym globalnym popytem i trudnymi 
warunkami pogodowymi w Brazylii. Niemniej jednak, nasadzenia wyprzedzają 
harmonogram, a ponadto spodziewamy się, że podaż zwiększy się do III kwartału.  
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USA $ ⚫  Chociaż perspektywy wzrostu gospodarczego w USA są nadal mocne, to odwrócenie 
trendu dla dolara w tym miesiącu skłania nas do złagodzenia naszego poglądu.  

Wlk. Bryt. £ ⚫  
Przeprowadzane szczepienia w połączeniu z oczekiwanym znoszeniem kolejnych 
restrykcji przyniosło pozytywne skutki, jednak różnica rentowności między USD oraz GBP 
zmniejszyła się. 

UE € ⚫  
Chociaż postępy w zakresie szczepień mogą doprowadzić do silnego odbicia w II kw., to 
pozostajemy neutralni w oczekiwaniu na katalizator wzrostu w najbliższych miesiącach. 

Japonia ¥ ⚫  
Ocena ta nadal odzwierciedla lepsze informacje dotyczące amerykańskiego programu 
szczepień, perspektywy wyższego tempa wzrostu gospodarczego, inflacji oraz stóp 
procentowych w USA, a także dodatnią różnicę w rentowności USD w stosunku do JPY. 

Szwajcaria ₣ ⚫  
Ocena pozostaje negatywna ze względu na poprawiające się perspektywy dla Europy, po 
zwiększeniu tempa przeprowadzanych szczepień, a także trwające ożywienie globalnego 
wzrostu. 

 

Źródło: Schroders, maj 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. 
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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 byłoby 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. 

 

 

 


