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Perspektywy 

Nasza decyzja o utrzymaniu przeważenia w akcjach nadal przynosiła korzyści w trakcie miesiąca. Zaskakujące 
dla nas było to, że w obliczu wysokich odczytów inflacji, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA 
spadła o 20 punktów bazowych do ok. 1,45%. Naszym zdaniem odzwierciedla to pogląd, iż inflacja będzie 
przejściowa, a Rezerwa Federalna będzie reagować powoli. Ponadto ujemne rentowności w Europie nadal 
wywierają wpływ na spadek rentowności w USA. Na razie nie sprzeciwiamy się tym założeniom, chociaż wąskie 
gardła w podaży sprawiają, że utrzymuje się ryzyko wzrostu oczekiwań inflacyjnych. Spodziewamy się, że 
jeszcze w tym roku Rezerwa Federalna (Fed) zacznie wskazywać na fakt, że zbliżamy się do ograniczania 
luzowania ilościowego. Utrzymujemy niedoważanie obligacji, ponieważ ryzyka te nie są odpowiednio 
wycenione.  

W przypadku rynków akcji nadal uważamy, że dobre perspektywy zysków zniwelują wpływ wyższych 
rentowności. Podtrzymujemy nastawienie wobec akcji spółek o charakterze „value” poprzez alokację w spółki 
finansowe tak, aby zarządzać ryzykiem związanym z wycenami, z uwagi na wyższe rentowności. 
Pozostawiliśmy także nasze przeważenie w surowcach, ponieważ oczekujemy, że ożywienie gospodarcze 
będzie kontynuowane. Bardzo drogie wyceny sprawiły, że w widzimy relatywnie mniej możliwości w 
obligacjach korporacyjnych. Obniżyliśmy także ocenę dla amerykańskich obligacji z ratingiem inwestycyjnym 
do negatywnej. 

Od wielu lat preferujemy amerykański rynek akcji. Początkowo dlatego, że w świecie, w którym wzrost był 
ograniczony, rynek ten oferował lepszy strumień zysków spółek, a w ostatnim czasie wynika to z szybszego 
odbicia gospodarczego w USA po kryzysie wywołanym pandemią. Z taktycznego punktu widzenia widzimy 
jednak szansę na nadrobienie zaległości w okresie letnim przez rynki akcji i waluty spoza USA, w miarę 
wzrostu liczby zaszczepionych osób i kontynuacji odbicia gospodarczego, przy wciąż dużej płynności banków 
centralnych. W zeszłym miesiącu podnieśliśmy ocenę dla akcji z Europy, natomiast w tym miesiącu dla akcji z 
Japonii oraz rynków wschodzących (EM) w relacji do USA. Rozszerzyliśmy również niektóre z naszych 
ekspozycji walutowych z EM; posiadaliśmy już rosyjskiego rubla, a teraz dodajemy brazylijskiego reala i 
meksykańskie peso kosztem dolara amerykańskiego i kanadyjskiego.   

Podsumowując, nadal posiadamy procykliczne nastawienie. Długie pozycje na amerykańskie spółki o dużej 
vs. te o małej kapitalizacji oraz pozycja na 10-30s US flattener zapewniają pewną dywersyfikację w przypadku 
osłabienia tempa wzrostu. 

 
Oceny miesięczne 
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Legenda 

⚫⚫⚫ Najbardziej 
pozytywna 

⚫ Ocena 
neutralna 

⚫⚫⚫ Najbardziej negatywna 
 Wyższa niż miesiąc 

wcześniej 
 Niższa niż miesiąc 

wcześniej 
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 Akcje ⚫  

Dobre wyniki spółek, utrzymujące się działania stymulacyjne i niska zmienność obligacji 
potwierdzają nasze pozytywne nastawienie. W dalszym ciągu skłaniamy się w stronę 
spółek cyklicznych/„value”. 

Obligacje 
skarbowe 

⚫  Chociaż wyceny nieco się poprawiły, to nadal uważamy, że poziomy inflacji breakeven 
będą rosły, a dynamika wzrostu gospodarczego będzie stanowiła przeszkodę. 

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

Obligacje 
korporacyjne 

⚫  Wyceny na rynkach rozwiniętych stają się coraz droższe, a perspektywy czynników 
technicznych na przyszłość wydają się mniej korzystne. 

 

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

Wlk. Brytania ⚫  
Wielka Brytania  oferuje atrakcyjną ekspozycję na odbicie gospodarcze i niskie wyceny, 
choć siła funta nadal ciąży rynkowi, cechującemu się osiąganiem wysokich przychodów z 
zagranicy. 

Europa ⚫⚫  
Mocny wzrost tempa szczepień w połączeniu ze wsparciem ze strony Europejskiego 
Banku Centralnego (EBC) pozwala nam sądzić, że Europa skorzysta z oczekiwanego 
ponownego otwarcia gospodarki.  

Japonia ⚫  Tempo szczepień istotnie się poprawia, co jest korzystne dla tego opartego na eksporcie 
rynku, podczas gdy spodziewamy się kontynuacji cyklicznego ożywienia. 

Region 
Pacyfiku (bez 
Japonii) 

⚫  
W dalszym ciągu preferujemy Koreę i Tajwan, ponieważ ich perspektywy produkcyjne 
pozostają dobre przy niskich zapasach półprzewodników i środowisku wysokiego popytu 
globalnego. 

Rynki 
wschodzące 
(EM) 

⚫  Podwyższyliśmy naszą ocenę ze względu na relatywnie atrakcyjne wyceny w sytuacji, gdy 
rynek zaczyna wychodzić z kryzysu.  
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USA ⚫  
Pozostajemy nastawieni negatywnie, ponieważ uważamy, że nie osiągnęliśmy jeszcze 
szczytu rentowności w USA, a także dlatego, że ryzyko podwyższonej inflacji pozostaje na 
wysokim poziomie. 

Wlk. Brytania ⚫⚫  
Obniżyliśmy naszą ocenę dla Wielkiej Brytanii, ponieważ spodziewamy się, że inflacja 
będzie delikatnie wzrastać, podczas gdy program szczepień nadal szybko postępuje. 

Niemcy ⚫⚫  
Połączenie słabego carry i przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego prowadzi nas 
do opinii, że obligacje Niemiec 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 

⚫  Obniżyliśmy ocenę, ponieważ nasz model sugeruje, iż rynek jest obecnie właściwie 
wyceniony. 

Rynki 
wschodzące - 
waluta lokalna 

⚫  
Mimo że ryzyko taperingu w USA pozostaje czynnikiem pogarszającym ocenę, do 
dostosowania w Ameryce Łacińskiej są znaczące, a perspektywy wzrostu gospodarczego 
wydają się poprawiać.  
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USA ⚫  
Wyceny są niezwykle drogie, co oznacza, że amerykański rynek obligacji korporacyjnych 
IG jest szczególnie podatny na zmiany nastrojów rynkowych i czynniki techniczne, np. 
ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych.  

Europa ⚫  
Pomimo lepszych danych technicznych wspartych przez EBC, spready kredytowe 
pozostają wąskie, w związku z czym wyceny wydają się coraz bardziej wyśrubowane.  

Rynki 
wschodzące - 
USD 

⚫  
Podtrzymujemy naszą pozytywną opinię, choć jesteśmy zdania, że kluczowymi 
czynnikami, które należy monitorować są ewentualne pogorszenie sytuacji fiskalnej i 
poziom realnych stóp procentowych - oba czynniki są obecnie sprzyjające. 
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USA ⚫  Pomimo poprawy czynników fundamentalnych, spready pozostają zwężone. Wyjątkowo 
wysoka wycena sprawia, że podtrzymaliśmy naszą negatywną opinię. 

Europa ⚫  
Chociaż nastąpiło przyspieszenie tempa szczepień, to brak skoordynowanego fiskalnego 
programu naprawczego zwiększa prawdopodobieństwo wyższych wskaźników 
niewypłacalności w przyszłości. 
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Energetyka ⚫  
Nasza ocena stała się bardziej umiarkowana, aby odzwierciedlić zakres dotychczasowych 
wzrostów cen. Utrzymujemy jednak pozytywne nastawienie, ponieważ popyt pozostaje 
wysoki, a zapasy na świecie maleją w związku z deficytem na rynku. 

Złoto ⚫  Po niedawnym odbiciu cen złota zmniejszyła się różnica pomiędzy złotem a realnymi 
rentownościami. Ponadto relacja ryzyka do zysku wydaje się mniej korzystna. 

Metale 
przemysłowe 

⚫  
Pomimo bardziej umiarkowanego poziomu w Chinach, wydaje się, że popyt w 
pozostałych częściach świata wzrasta, ponieważ aktywność gospodarcza zaczyna się 
normalizować po wprowadzeniu szczepionek.  

Towary rolne ⚫  
Podaż znajduje się pod presją w związku z silnym globalnym popytem i zakłóceniami 
warunków pogodowych. Niemniej jednak, nasadzenia wyprzedzają harmonogram, a 
ponadto spodziewamy się, iż podaż zwiększy się do III kwartału.  
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USA $ ⚫  

Pomimo szybszego popandemicznego odbicia gospodarczego w USA obniżyliśmy 
taktycznie naszą ocenę, ponieważ spodziewamy się, że waluty spoza tego kraju nadrobią 
zaległości w okresie letnim, w miarę wzrostu liczby szczepień. 

Wlk. Bryt. £ ⚫  
Przeprowadzanie szczepień w połączeniu z oczekiwanym znoszeniem kolejnych 
ograniczeń przyniosło pozytywne skutki, jednak niedawna aprecjacja oznacza, iż waluta 
jest obecnie zasadniczo właściwie wyceniana.   

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 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, ponieważ defensywna charakterystyka franka oznacza, że 
raczej nie będzie on w stanie prześcignąć innych walut w środowisku odbicia globalnego 
wzrostu. 

 
Źródło: Schroders, czerwiec 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 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. 


