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Perspektywy 

Nasze cykliczne modele w dalszym ciągu wskazują na fazę "ożywienia" z przejściem do fazy "ekspansji" w 
perspektywie sześciu miesięcy. To skłania nas do utrzymania naszych podstawowych pozycji - z 
przeważeniem w akcjach i surowcach oraz niedoważeniem w obligacjach. W dalszym ciągu wyzwaniem jest 
dla nas strona dłużna. Po raz kolejny rentowność zaskoczyła nas utrzymując się na niskim poziomie. 
Oczekujemy jednak, że wraz z rozprzestrzenianiem się wariantu Delta, który jest obecnie bardziej widoczny 
w statystykach, obawy o tempo wzrostu gospodarczego w krajach o wysokim odsetku zaszczepionych osób 
osłabną, przy utrzymującym się na niskim poziomie wskaźniku śmiertelności.  

Jednocześnie, przy realnych rentownościach na historycznie niskich poziomach, z punktu widzenia wyceny 
duration wygląda na drogie i cyklicznie nieatrakcyjne, biorąc pod uwagę zbliżającą się normalizację polityki 
pieniężnej. Dane z USA dają Rezerwie Federalnej (Fed) poczucie komfortu, że może ona ograniczyć politykę 
pieniężną w IV kwartale, podczas gdy inne banki centralne również zmierzają w kierunku normalizacji swoich 
działań - powinno to stanowić katalizator dla wzrostu rentowności. Należy jednak zauważyć, że przejście od 
obaw o inflację na początku 2021 r. do normalizacji stóp procentowych każe nam oczekiwać jedynie 
niewielkiego wzrostu rentowności. Nadal jesteśmy nastawieni na spłaszczenie krzywej na jej długim końcu.  

Po zamknięciu naszej przeważonej pozycji w akcjach z rynków wschodzących ze względu na słabość Chin, 
oceniliśmy,  
czy wyceny poprawiły się na tyle, aby przekonać nas do ponownej alokacji w tym obszarze. Postanowiliśmy 
zachować neutralne pozycjonowanie, gdyż niepewność polityczna w Państwie Środka jest wciąż wysoka. 
Ponadto, biorąc pod uwagę naszą procykliczną ekspozycję na akcje, surowce i obligacje, doszliśmy do 
wniosku, że ryzyko cykliczne jest już wystarczające  
i że przeważenie w instrumentach udziałowych z rynków wschodzących nie będzie stanowić wartości 
dodanej do naszego portfela. Utrzymujemy pozytywną ocenę w odniesieniu do akcji europejskich i 
amerykańskich. Zrealizowaliśmy zyski z naszej długiej pozycji S&P 500 vs. Russell 2000 i przenieśliśmy 
przeważenie do amerykańskiego sektora opieki zdrowotnej, aby zapewnić nowe, defensywne 
zabezpieczenie. W dalszym ciągu zmniejszamy alokację w obligacjach korporacyjnych z USA  
ze względu na ograniczony potencjał stóp zwrotu. 

W przypadku walut nadal generujemy carry poprzez ekspozycję na ich niewielką liczbę z rynków 
wschodzących, a mianowicie meksykańskie peso, brazylijskiego reala i rosyjskiego rubla. Aby 
zdywersyfikować ryzyko, utrzymujemy przeważenie na dolara amerykańskiego i japońskiego jena. 
Pozostajemy negatywnie nastawieni do euro, biorąc pod uwagę gołębie stanowisko Europejskiego Banku 
Centralnego (EBC). Zwiększamy tę pozycję w momencie realizacji zysków z naszych krótkich pozycji na 
koreańskim wonie.  

Ogólnie rzecz biorąc, pozostajemy pozytywnie nastawieni do rynków, ale w miarę dojrzewania ożywienia 
gospodarczego zaczynamy przygotowywać się na zmniejszenie płynności ze strony banków centralnych. 
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Legenda 

⚫⚫⚫ Najbardziej 
pozytywna 

⚫ Ocena 
neutralna 

⚫⚫⚫ Najbardziej negatywna 
 Wyższa niż miesiąc 
wcześniej 

 Niższa niż miesiąc 
wcześniej 
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Akcje ⚫  
Pozostajemy nastawieni pozytywnie, choć zachowujemy bardziej neutralną 
postawę pomiędzy instrumentami cyklicznymi/”value” a wzrostowymi, wraz z 
ukierunkowaniem na jakość. 

Obligacje 
skarbowe 

⚫  Po ostatnim rajdzie wyceny wyglądają drogo. Siła cyklicznej dynamiki osłabła, a 
szczyt płynności może być już za nami. 

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

Obligacje 
korporacyjne 

⚫  Podtrzymujemy naszą negatywną opinię. Choć fundamenty poprawiają się, wyceny 
pozostają drogie i bliskie ekstremalnym poziomom. 
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USA ⚫  Choć wyniki za II kwartał były dobre, to jednak obserwujemy jedynie niewielkie 
korekty oczekiwań, co nisko stawia poprzeczkę dla dalszych niespodzianek. 

Wlk. Brytania ⚫  
Obniżyliśmy prognozę, zgodnie z naszym umiarkowanym nastawieniem do 
cykliczności. Pozytywna sytuacja w zakresie szczepień spowodowała wzrost 
wartości funta, co ciążyło rynkowi. 

Europa ⚫⚫  Wskaźniki szczepień nadal pozytywnie zaskakują. Jesteśmy obecnie przekonani, że 
Europa uniknie zimowych blokad. 

Japonia ⚫  
Wpływ odradzającej się pandemii ciąży na cyklicznym rynku, na którym istnieje 
prawdopodobieństwo zaostrzenia restrykcji ograniczających mobilność. 

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) 

⚫  
Chociaż wyceny są atrakcyjne, na wielu rynkach wskaźniki szczepień pozostają 
niskie,  
co sugeruje, że ożywienie gospodarcze będzie w ich przypadku niepewne.  

  

⚫⚫⚫

⚫⚫ 
⚫ 
⚫ 
⚫ 

⚫⚫ 
⚫⚫⚫ 

 

⚫⚫⚫

⚫⚫ 
⚫ 
⚫ 
⚫ 
⚫⚫ 
⚫⚫⚫ 
 



 

  3 

 
 

 

O
BL

IG
A

CJ
E 

SK
A

RB
O

W
E 

USA ⚫⚫  
Jeśli, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, Fed zacznie w IV kwartale zacieśnianie 
polityki pieniężnej, powinno to stanowić katalizator dla wyższych rentowności 
(niższych cen). W związku z tym obniżyliśmy naszą ocenę. 

Wlk. Brytania ⚫⚫  

Rentowności brytyjskich obligacji skarbowych pozostają blisko historycznie 
najniższych poziomów, mimo że gospodarka odbija się od dna w miarę 
kontynuowania procesu ponownego otwierania gospodarki. Dodatkowo Bank 
Anglii kontynuuje ograniczanie programu luzowania ilościowego. 

Niemcy ⚫  
Pozostajemy negatywnie nastawieni do niemieckich Bundów ze względu na 
prawdopodobne zróżnicowanie w polityce monetarnej pomiędzy gołębim EBC a 
jastrzębim Fed. 

Japonia ⚫  
Bank Japonii kontynuuje zarządzanie krzywą dochodowości. Nowo ogłoszone 
ograniczenia związane z Covid-19 prawdopodobnie wpłyną na aktywność w III 
kwartale.  

Obligacje 
amerykańskie 
indeksowane 
inflacją 

⚫  

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

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 ⚫  
Przy niskich spreadach oferujących niewielkie stopy zwrotu, nadal obawiamy się, że 
amerykańskie instrumenty o ratingu inwestycyjnym (IG) mogą być bardzo podatne 
na zmiany nastrojów, sytuacji technicznej na rynku i rosnące stopy procentowe.  

Europa ⚫  
Mimo, że spready pozostają wąskie, a wyceny wydają się wyśrubowane, 
preferujemy IG z UE nad IG z USA ze względu na zwiększone wsparcie ze strony 
EBC.  

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 ⚫  
Nasza ocena pozostaje negatywna. Wskaźniki niewypłacalności są nadal na niskich 
poziomach, jednak nieznacznie wyższych niż w I kwartale, podczas gdy wyceny 
utrzymują skrajne wartości. 

Europa ⚫  Lepsze czynniki fundamentalne i niskie wskaźniki niewypłacalności są 
równoważone przez pogarszające się wyceny.  
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Energetyka ⚫  Pomimo ciągłych obaw o wzrost gospodarczy z powodu Covid-19, popyt na ropę 

naftową nadal się odnawia, a światowy rynek energii pozostaje w deficycie. 

Złoto ⚫  
Pozostajemy neutralnie nastawieni, choć nadal widzimy pewne szanse na wzrost 
ceny  
z obecnych poziomów i zbliżenie się do wyższych realnych rentowności. 

Metale 
przemysłowe 

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

Towary rolne ⚫  Pozostajemy nastawieni negatywnie, gdyż ceny zbliżają się do historycznych 
maksimów.  
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USA $ ⚫  
Pozostajemy neutralni w stosunku do dolara amerykańskiego, czekając na 
wyraźniejszy katalizator dla trwałego trendu. Widzimy jednak wartość w 
wykorzystaniu dolara dla dywersyfikacji. 

Wlk. Bryt. £ ⚫  

Nasza ocena pozostała bez zmian. 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 € ⚫  
Jesteśmy negatywnie nastawieni do euro, biorąc pod uwagę gołębie stanowisko 
EBC  
i negatywne carry. 

Japonia ¥ ⚫  Podnieśliśmy ocenę dla jena do neutralnej, ponieważ wyceny wydają się tanie, a 
cykliczny kontekst staje się mniej wspierający.  

Szwajcaria ₣ ⚫  
Ocena została podwyższona do neutralnej, ponieważ cykliczne tło staje się mniej 
wspierające. Czekamy jednak na mniej wygórowaną akcji cenowej, aby móc 
pozytywnie ocenić sytuację.  

 
Źródło: Schroders, Sierpień 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. 

 


