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Perspektywy 

Po jastrzębim komunikacie Rezerwy Federalnej (Fed) z zeszłego miesiąca, jesteśmy nieco zaskoczeni sytuacją 
na amerykańskim rynku obligacji, gdzie 10-letnie instrumenty skarbowe są obecnie notowane poniżej 1,30%, 
a rentowność w ujęciu realnym znajduje się na historycznie niskim poziomie -1%. Biorąc pod uwagę nasze 
oczekiwania, że ożywienie gospodarcze będzie kontynuowane i że pod koniec 2022 r. Fed w końcu zacznie 
podnosić stopy procentowe, w dalszym ciągu jesteśmy zdania, iż w pozostałej części 2021 r. rentowności 
prawdopodobnie wzrosną. Dlatego też utrzymujemy niedoważanie w obligacjach rządowych i długu o 
ratingu inwestycyjnym. Musimy jednak mieć świadomość, że wysoka dynamika wzrostu związana ze 
wstępnym ponownym otwarciem gospodarek jest na wyczerpaniu. Zgodnie z naszymi modelami, luka 
produktowa w USA zostanie domknięta do pierwszego kwartału 2022 r., co przeniesie nas w fazę "ekspansji" 
cyklu. Faza ta charakteryzuje się zazwyczaj bardziej umiarkowanymi, lecz dodatnimi stopami zwrotu z akcji, 
wspieranymi przez zyski przedsiębiorstw oraz bardziej płaską krzywą rentowności.  

Musimy również poradzić sobie z ciągłymi zagrożeniami ze strony Covid-19. Szczepionki prawdopodobnie 
pozwolą na ponowne otwarcie krajowych rynków w przypadku wielu zachodnich gospodarek, w związku z 
czym dostrzegamy potencjał do nadrobienia zaległości, szczególnie na Starym Kontynencie, co skłania nas 
do faworyzowania europejskich akcji. Wirus jednak niewątpliwie komplikuje ten cykliczny obraz. W wielu 
gospodarkach poziom zaszczepienia jest nadal niski, a prawdziwie globalne odbicie prawdopodobnie będzie 
utrudnione. Zakłócenia wywołane przez pandemię ograniczają wzrost gospodarczy również z powodu 
wąskich gardeł na rynkach pracy i rynkach towarów, co stwarza także ryzyko inflacyjne. 

Podsumowując, utrzymujemy przeważenie w akcjach i niedoważenie w obligacjach, choć stonowaliśmy 
cykliczną naturę naszych portfeli poprzez usunięcie wyraźnego ukierunkowania na wartość. Nadal 
posiadamy przeważenie w surowcach, lecz zmniejszamy naszą pozycję, biorąc pod uwagę silne zyski 
widoczne od początku roku. Utrzymujemy nasze dywersyfikujące długie pozycje w amerykańskich spółkach o 
dużej kapitalizacji względem małych firm, a także flattener 10s30s na amerykańskiej krzywej dochodowości, 
ponieważ obie korzystają ze szczytowej dynamiki wzrostu. Z perspektywy czasu widać, że nasza decyzja o 
przesunięciu części ekspozycji w USA w kierunku Europy, Japonii i rynków wschodzących (EM) była 
przedwczesna. Nadal odpowiada nam Europa i EM, lecz obniżamy ocenę dla Japonii do neutralnej ze 
względu na nasze plany zmniejszenia cyklicznej ekspozycji. Utrzymujemy pozytywną ocenę dla 
meksykańskiego peso, brazylijskiego reala i rosyjskiego rubla, ponieważ oferują one dodatnie rentowności w 
ujęciu realnym. Tworzymy długą pozycję zabezpieczającą w dolarze amerykańskim w stosunku do euro, aby 
zarządzać ryzykiem cyklicznym. Dodatkowo, oczekujemy, że polityka banków centralnych obu bloków będzie 
się różnić, przy czym Europejski Bank Centralny (EBC) pozostanie bardzo gołębi, co również jest zgodne z 
pozytywnym nastawieniem do europejskich akcji. 
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Legenda 

⚫⚫⚫ Najbardziej 
pozytywna ⚫ Ocena neutralna ⚫⚫⚫ Najbardziej negatywna 

 Wyższa niż miesiąc 
wcześniej 
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 Akcje ⚫  

Mimo że dynamika wzrostu gospodarczego osiągnęła swój szczyt, nasze modele 
sugerują, iż akcje będą w dalszym ciągu notować dodatnie stopy zwrotu, wspierane przez 
podwyższone prognozy zysków przedsiębiorstw. 

Obligacje 
skarbowe 

⚫  

Nasza ocena pozostaje negatywna. Wyceny wydają się drogie, a cykliczne tło stanowi 
przeszkodę  
w miarę zbliżania się fazy ekspansji. Ostatnie jastrzębie komentarze Fed wskazują na 
nadchodzący koniec luźnego środowiska płynnościowego w USA. Rosną ryzyka inflacyjne. 

Surowce ⚫  
Podtrzymujemy nasze pozytywne nastawienie, gdyż rynek jest przygotowany na cykliczne 
ożywienie napędzane bodźcami ze strony banków centralnych. Surowce mają tendencję 
do osiągania dobrych wyników w fazie ekspansji. 

Obligacje 
korporacyjne 

⚫  
Podtrzymujemy naszą negatywną ocenę, gdyż wyceny nadal ulegają pogorszeniu. 
Spready osiągnęły ekstremalne poziomy, podczas gdy rynek jest bardzo podatny na 
zmiany nastrojów i danych technicznych. 

 

 Kategoria Ocena Komentarze 

A
KC

JE
 

USA ⚫  
Spodziewamy się, że rynek amerykański będzie sobie dobrze radził, gdyż ponowne 
otwarcie kolejnych obszarów gospodarki przyczyni się do dalszej poprawy wyników 
przedsiębiorstw.  

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 ⚫⚫  Widzimy potencjał dla akcji europejskich do nadrobienia zaległości, ponieważ korekty 
zysków pozostają wysokie, co skutkuje wzrostem przepływów. 

Japonia ⚫  
Obniżyliśmy ocenę dla Japonii ze względu na ciągłe zmagania tego kraju z pandemią oraz 
ekspozycję na ryzyko cykliczne. 

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) 

⚫  
Relatywnie atrakcyjne wyceny i odbijające się od dna korekty wyników sprawiają, że 
podtrzymujemy nasze pozytywne nastawienie, biorąc pod uwagę, że kwestia ponownego 
otwarcia jest wciąż aktualna. 
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USA ⚫  
Pozostajemy negatywnie nastawieni, biorąc pod uwagę ostatnie spadki rentowności 10-
letnich obligacji USA. Nasz model wartości godziwej sugeruje, że obecne poziomy wydają 
się drogie, a realne rentowności znajdują się na cyklicznie niskim poziomie. 

Wlk. Brytania ⚫⚫  

Rentowności brytyjskich obligacji skarbowych pozostają blisko historycznie najniższych 
poziomów, mimo że gospodarka odbija się od dna po ponownym otwarciu. Bank Anglii 
rozpoczął również ograniczanie programu luzowania ilościowego i prawdopodobnie 
będzie kontynuował tę ścieżkę  
w drugiej połowie 2021 roku. 

Niemcy ⚫  
Zmniejszyliśmy stopień naszego negatywnego nastawienia do niemieckich Bundów ze 
względu na prawdopodobne zróżnicowanie w polityce monetarnej pomiędzy gołębim 
EBC a jastrzębim Fed. 

Japonia ⚫  
Rentowności spadły, ponieważ Bank Japonii kontynuuje zarządzanie krzywą 
dochodowości. Nowo ogłoszone pandemiczne restrykcje prawdopodobnie spowodują 
ponowne osłabienie gospodarki.  

Obligacje 
amerykańskie 
indeksowane 
inflacją 

⚫  
Przepływy zwiększyły się ostatnio za sprawą poglądu, że niedawne wzrosty poziomów 
inflacji są przejściowe. Jednak jastrzębie komentarze Fed na temat taperingu wskazują, że 
oczekiwania inflacyjne są już ujęte w cenach. 

Rynki 
wschodzące - 
waluta lokalna 

⚫  
Potencjalne umocnienie dolara amerykańskiego, słabsza kontrola wirusa i obawy o 
czynniki fundamentalne w niektórych krajach EM sprawiają, że podtrzymujemy nasze 
neutralne nastawienie. 
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 USA ⚫  

Komentarze z ostatniego posiedzenia Fed prawdopodobnie zwiększą zmienność i 
niepewność na rynkach. Wyceny są również na bardzo wysokich poziomach, co stwarza 
wzrost ryzyka w zakresie stóp zwrotu. 

Europa ⚫  Pomimo lepszych danych technicznych wspartych działaniami EBC, spready kredytowe 
pozostają wąskie, przez co wyceny wydają się coraz bardziej wyśrubowane.  

Rynki 
wschodzące - 
USD 

⚫⚫  
W uniwersum globalnych obligacji korporacyjnych wyceny są atrakcyjne, a warunki 
kredytowe są zasadniczo korzystne, do czego przyczyniła się lekka zmiana nastawienia do 
łagodzenia polityki pieniężnej w Chinach. 
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 USA ⚫  

Mimo, że coraz częstsze przypadki pojawiania się „wschodzących gwiazd” (obligacje 
korporacyjne HY podnoszone do poziomu instrumentów IG) oznaczają, że spready mogą 
się jeszcze bardziej zawęzić, pozostajemy nastawieni negatywnie, gdyż wpływ ten będzie 
prawdopodobnie zanikał wraz ze zmianą perspektyw rynkowych dotyczących stóp 
procentowych i płynności. 

Europa ⚫  Lepsze czynniki fundamentalne i niskie wskaźniki niewypłacalności są równoważone 
przez pogarszające się wyceny i brak skoordynowanego fiskalnego programu odbudowy. 

     

SU
RO

W
CE

 

Energetyka ⚫  

Na globalnym rynku energii utrzymuje się deficyt, natomiast zapasy są nadal 
wyczerpywane.  
W związku z oczekiwanym dalszym wzrostem popytu, pozostajemy nastawieni 
pozytywnie. 

Złoto ⚫  
Pozostajemy neutralnie nastawieni, gdyż widzimy możliwość wzrostu ceny z obecnych 
poziomów  
i zbliżenia się do wyższych realnych rentowności. 

Metale 
przemysłowe 

⚫  
Popyt poza Chinami wzrasta znacząco w związku z globalnym ożywieniem 
gospodarczym. Równoważy to umiarkowany popyt w Państwie Środka odzwierciedlony w 
danych krajowych. 

Towary rolne ⚫  
Obniżyliśmy naszą ocenę, gdyż oczekujemy, że po ostatnich silnych wzrostach w sektorze 
czynniki podażowe zaczną słabnąć. 
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USA $ ⚫  

Podwyższamy ocenę dla dolara amerykańskiego, ze względu na propozycje Fed o 
przyjęciu bardziej jastrzębiego stanowiska. Waluta ta oferuje obecnie atrakcyjne 
właściwości zabezpieczające dla naszych portfeli. 

Wlk. Bryt. £ ⚫  
Pozostajemy neutralnie nastawieni. Podczas gdy wzrost gospodarczy i polityka 
monetarna w Wielkiej Brytanii są czynnikami pozytywnymi, funt jest drogi, a wyceny są na 
najwyższych poziomach od ostatnich trzech lat. 

UE € ⚫  
Postępy przy przeprowadzaniu szczepień w Europie tworzą szansę na dogonienie USA 
przez gospodarki regionalne, ale pozostajemy neutralni, ponieważ inflacja jest poniżej 
celu. 

Japonia ¥ ⚫  
Nasza ocena nadal odzwierciedla niższe tempo szczepień w Japonii, niższy wzrost, inflację 
i perspektywy stóp procentowych w porównaniu z USA, a także ujemną różnicę w 
rentowności.  

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, lipiec 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. 


