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  Wstęp 

 

Inwestorzy powitali rok 2021 z bardziej pozytywnym spojrzeniem na 
światową gospodarkę. Wprowadzenie na rynek szczepionki Covid-19 oraz 
znaczne wsparcie polityczne nadal przyczyniały się do wzrostu wartości 
ryzykownych aktywów. Surowce świeciły jasno, podbudowane nadzieją na 
powrót do gospodarczej normalności. W tym samym czasie, bardziej 
cykliczne i zorientowane na wartość rynki akcji w Europie i Japonii osiągnęły 
lepsze wyniki. Stopy zwrotu z akcji na rynkach wschodzących były 
skromniejsze, biorąc pod uwagę silniejszego dolara amerykańskiego w 
związku ze znacznymi bodźcami fiskalnymi ze strony USA. To również 
przyczyniło się do wzrostu rentowności obligacji rządowych, co 
doprowadziło do wyprzedaży na rynkach obligacji skarbowych z rynków 
rozwiniętych oraz papierów korporacyjnych z USA. 

W dalszym ciągu podnosimy nasze prognozy globalnego wzrostu 
gospodarczego, przy czym największy wzrost nastąpi w 2022 r., kiedy 
świat powróci do normalności. Na rok 2021 nasza prognoza wzrostu 
globalnego nie uległa większym zmianom, ponieważ podwyżki zostały 
przyćmione przez znaczącą redukcję naszej prognozy dla strefy euro. 
W tym kontekście podwyższenie naszej prognozy inflacji w tym roku 
wynika w dużej mierze z wyższych cen surowców. Oczekuje się, że 
wpływ ten będzie tymczasowy, co pozwoli bankom centralnym na 
utrzymanie luźnej polityki monetarnej.  

Jeśli chodzi o największe ryzyko dla naszego głównego poglądu 
makroekonomicznego, byłoby to „gwałtowne globalne ożywienie”. 
Scenariusz ten opiera się na szybszym i szerszym dostarczaniu 
szczepionek, mniejszych szkodach gospodarczych i większym wpływie 
fiskalnym niż w scenariuszu bazowym. 

Z perspektywy alokacji aktywów, nadal utrzymujemy przeważenie 
w naszej alokacji w surowce, co zapewnia portfelowi pewną ochronę 
przed inflacją napędzaną kosztami. Pozostajemy pozytywnie nastawieni 
do akcji, ale negatywnie do obligacji rządowych i korporacyjnych high 
yield. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wyceny akcji nie są już tak 
atrakcyjne w obliczu wzrostu rentowności obligacji. Jednak wyższe 
rentowności obligacji były reakcją na silniejszy wzrost gospodarczy, co 
stanowi bardziej sprzyjające tło dla akcji. Ponadto preferujemy te 
obszary rynku, które są mniej wrażliwe na duration, takie jak Japonia 
i sektory spółek o charakterze „value”. 

7 kwietnia 2021 r. 

Keith Wade 
Chief Economist and Strategist 

 

Tina Fong, CFA 
Strategist 

 

 

 
Autorzy: Keith Wade, Tina Fong i Hannah Willing 
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Alokacja aktywów 
— opinie: Grupa 
multi-asset 

 
 

Przegląd ekonomiczny 

Nasza prognoza wzrostu globalnego PKB na najbliższe dwa 
lata została podniesiona do 5,3% w 2021 r. i 4,6% w 2022 r. 
z odpowiednio 5,2% i 4,1%. Główna zmiana w naszej 
prognozie powinna nastąpić w przyszłym roku, kiedy 
gospodarki powinny się już w pełni znormalizować, 
a polityka fiskalna i monetarna pozostanie luźna. 

W tym roku pomaga silniejsza polityka fiskalna w USA, ale na 
poziomie globalnym zyski są w dużej mierze niwelowane 
przez znaczne obniżenie naszej prognozy wzrostu w strefie 
euro. Jest to spowodowane przedłużającą się blokadą 
i powolnym wprowadzaniem szczepionek. Tymczasem Wielka 
Brytania, Japonia i niektóre gospodarki wschodzące 
odnotowują wzrost. Aby umieścić perspektywę wzrostu 
w kontekście, po spadku globalnego PKB o prawie 4% 
w 2020 r. spodziewamy się jednego z najsilniejszych w historii 
ożywienia gospodarki światowej, przewyższającego odbicie 
po globalnym kryzysie finansowym (GFC).  

Wraz z silniejszym wzrostem gospodarczym rośnie inflacja, 
napędzana głównie przez wyższe ceny ropy naftowej 
i towarów. Obecnie oczekujemy, że globalna inflacja cen 
konsumpcyjnych wzrośnie w tym roku o 2,6% (poprzednia 
prognoza: 2,2%), a następnie spadnie do 2,4% w 2022 roku.  

Ogólnie rzecz biorąc, prognoza zmierza w bardziej 
reflacyjnym kierunku, z silniejszym wzrostem i wyższą 
inflacją niż w naszej prognozie z zeszłego kwartału. 

Mamy tu do czynienia z efektem „elastycznej taśmy”, 
którego głównym czynnikiem jest przesunięcie z sektora 
przemysłowego, który do tej pory wspierał wzrost, do 
sektora usług, ponieważ szczepionka przynosi pewien 
stopień normalizacji i ponowne otwarcie tej istotnej części 
gospodarki.  

Jedną z konsekwencji jest to, że oczekuje się, 
iż nadchodzące ożywienie będzie w większym stopniu 
napędzane przez zależne od usług gospodarki 
zaawansowane niż po GFC. Jest również tak, że 
w porównaniu z sytuacją sprzed dziesięciu lat gospodarki 
wschodzące nie mają korzyści z ogromnego impulsu 

 

 
fiskalnego z Chin. Ponadto, mając mniejszy dostęp do opieki 
medycznej i szczepionek, są bardziej zagrożeni pandemią 
niż ich zamożniejsi sąsiedzi. 

Polityka monetarna oraz fiskalna 

Po stronie fiskalnej, w marcu władze USA przyjęły większy 
niż oczekiwano pakiet wydatków o wartości 1,9 bln USD, 
znany jako Plan Ratunkowy Prezydenta Bidena (ARP). 
Administracja Bidena ogłosiła również plan 
infrastrukturalny o wartości 2 bilionów dolarów. 

Jeśli chodzi o Europę, to spodziewamy się, że fundusz 
naprawczy UE (o wartości 5,4% PKB) powinien zostać 
rozdysponowany w drugiej połowie 2021 roku. W Japonii 
istnieje pokaźny pakiet fiskalny w wysokości 5,3 % PKB 
w postaci wydatków bezpośrednich, przy czym środki 
związane z programem „Covid” stanowią 1,1 % PKB. 
Ponadto około 3,3 % PKB stanowią działania 
reformatorskie, takie jak wydatki na inicjatywy cyfrowe 
i ekologiczne. 

Po stronie monetarnej, uważamy, że w gospodarce 
światowej jest wystarczająco dużo zastoju, aby wchłonąć 
silny początkowy wzrost globalnego popytu, w miarę 
ponownego otwierania się gospodarek. W USA nie 
spodziewamy się, aby Rezerwa Federalna (Fed) podniosła 
stopy procentowe w okresie 
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prognozy i prawdopodobnie nie wcześniej niż do końca 
2023 roku. Oczekujemy stopniowego ograniczania luzowania 
ilościowego (QE) do tego czasu, przy czym skup obligacji 
zostanie zmniejszony z poziomu 120 mld USD miesięcznie 
w drugim kwartale 2022 r. 

Europejski Bank Centralny (EBC) prawdopodobnie utrzyma 
ultra luźną politykę monetarną, kontynuując zakupy aktywów 
w okresie objętym prognozą i utrzymując stopy procentowe 
na niezmienionym poziomie. W Wielkiej Brytanii 
podtrzymujemy naszą prognozę utrzymania stóp 
procentowych na niezmienionym poziomie w całym 
horyzoncie prognozy. Jednakże, prawdopodobnie będziemy 
świadkami zakończenia programu luzowania ilościowego 
Banku Anglii (BoE), którego obecne zakupy mają się 
zakończyć w tym roku. 

W Japonii Bank of Japan (BoJ) zezwolił na większą 
elastyczność w zakresie docelowej rentowności 10-letnich 
japońskich obligacji rządowych (JGB). Powinno to umożliwić 
BoJ podjęcie niewielkich kroków w kierunku odejścia od 
agresywnego luzowania, przy jednoczesnym zachowaniu 
możliwości zwiększenia luzowania w razie potrzeby. 

Na rynkach wschodzących, wobec Ludowego Banku Chin nadal 
oczekuje się obniżek stóp procentowych i stopy rezerwy 
obowiązkowej (RRR) na przestrzeni prognozowanego okresu. 
Dla porównania, Reserve Bank of India (RBI) ma podnieść stopy 
o 50 punktów bazowych (bps) w drugiej połowie 2022 roku. 
Podobnie zakłada się, że bank centralny w Rosji podniesie 
stopy w 2022 roku. W Brazylii oczekuje się, że w tym roku 
władze kilkukrotnie podniosą stopy procentowe. 

Konsekwencje dla rynków 

Tymczasem oczekujemy, że połączenie utrzymującej się 
płynności, zapewnianej przez banki centralne, wsparcia 
fiskalnego, pozytywnych wiadomości na temat szczepionek 
i trwającego cyklicznego ożywienia powinno wspierać rynek 
akcji. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wyceny akcji wyglądają 
drogo w porównaniu z historią i są mniej wspierane przez 
bardzo niskie rentowności obligacji. Jednakże, postrzegamy 
rosnące rentowności obligacji jako reakcję na silniejszy 
wzrost gospodarczy, co stanowi bardziej sprzyjające 
środowisko dla akcji. 

Ogólnie rzecz ujmując, utrzymujemy nasze przeważenie 
w akcjach, szczególnie gdy możliwości zysków z innych 
klas aktywów, takich jak obligacje korporacyjne, są 
obecnie bardziej ograniczone. Staraliśmy się również 
ograniczyć ryzyko związane z wyższymi rentownościami 
obligacji poprzez nasze pozycje krajowe i sektorowe. 

Na akcjach pozostajemy przeważeni w regionie Pacyfiku 
z wyłączeniem Japonii. W przypadku akcji z Japonii 
uważamy, że rynek jest dobrze przygotowany do 
korzystania z ożywienia w handlu światowym, biorąc pod 
uwagę jego ekspozycję na przemysł. Pozostajemy 
przeważeni w regionie Pacyfiku z wyłączeniem Japonii. 
Władze regionu skuteczniej radziły sobie z pandemią 
covid, co spowodowało szybsze przywrócenie wzrostu 
gospodarczego. 

Dla porównania, akcje rynków wschodzących obniżyliśmy 
do oceny neutralnej. Słabnący wzrost akcji kredytowej 
w Chinach i umacniający się dolar amerykański stanowią 
przeszkodę dla tego regionu. Jednakże wyceny są 
rozsądne w porównaniu do innych rynków. 

W międzyczasie utrzymujemy neutralne nastawienie do 
ex USA, UK i Europy. Wraz z rosnącymi realnymi 
rentownościami, które wywierają presję na rynek spółek 
technologicznych oraz wzrostowych, pogorszeniu uległ 
wskaźnik ryzyka do stopy zwrotu. Zamiast tego 
faworyzujemy sektory cykliczne. 

Wielka Brytania oferuje cykliczność i atrakcyjne wyceny. 
Jednak siła waluty ciąży na indeksie FTSE 100 ze względu 
na jego dużą ekspozycję na zagraniczne przychody. 
W przypadku Europy z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, 
region w największym stopniu korzysta z normalizacji 
globalnej aktywności, z uwagi na cykliczny charakter 
rynku akcji. Jednak w porównaniu z innymi krajami, 
Europa jest opóźniona w dostarczaniu szczepionek, co 
może opóźnić ponowne otwarcie gospodarki i obniżyć 
oczekiwania dotyczące zysków. 
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Nasze pozycjonowanie na duration pozostało negatywne. 
Chociaż 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. Pomimo 
niedawnego wzrostu nominalnych rentowności, wyceny 
pozostają wysokie. 

Jeśli chodzi o obligacje państwowe, jesteśmy negatywnie 
nastawieni do głównych rynków rozwiniętych. Obniżyliśmy 
również rating długu rynków wschodzących (EMD) 
denominowanego w lokalnej walucie. Dla odmiany, jesteśmy 
wciąż pozytywnie nastawieni do długu z rynków wschodzących 
(denominowanego w USD), jednak pozostajemy bardzo 
selektywni, jeśli chodzi o waluty lokalne. 

Jeśli chodzi o dług korporacyjny, pozostajemy negatywnie 
nastawieni do obligacji wysokodochodowych (high yield) 
i neutralnie do obligacji o ratingu inwestycyjnym (IG). Ostatnie 
zacieśnienie się spreadów sprawiło, że wyceny stały się mniej 
atrakcyjne w całym obszarze kredytowym. W ramach 
uniwersum IG, jesteśmy pozytywnie nastawieni do Europy, ale 
neutralnie do USA. W Europie czynniki techniczne 
i fundamentalne, takie jak dźwignia finansowa i pokrycie 
odsetek, są bardziej wspierające w porównaniu z rynkiem 
amerykańskim. 

Pozostajemy pozytywnie nastawieni do surowców. 
Dystrybucja szczepionek i znaczne nadzieje na 
dodatkowe bodźce fiskalne napędzają ożywienie popytu. 
Jeśli chodzi o sektory, to zmieniliśmy nastawienie do 
energetyki na pozytywne. Poprawa popytu oraz 
utrzymanie podaży przez OPEC+ na stałym poziomie 
powinno wspierać cenę ropy. 

Jeśli chodzi o rolnictwo, jesteśmy pozytywnie nastawieni, 
biorąc pod uwagę silny popyt na kukurydzę i soję 
w porównaniu z ubiegłym rokiem. Globalna podaż 
pozostaje również pod presją z powodu niskiego 
stosunku zapasów do zużycia. 

Tymczasem nasze pozycjonowanie względem metali 
przemysłowych pozostało pozytywne. Pomimo 
słabnącego wzrostu akcji kredytowej w Chinach, popyt w 
pozostałych częściach świata powinien znacznie 
wzrosnąć w miarę normalizacji działalności. Jeśli chodzi o 
metale szlachetne, nadal pozostajemy neutralni. 
Poprawa sytuacji w gospodarce światowej doprowadziła 
do wzrostu realnych rentowności, ale trwające bodźce ze 
strony banków centralnych nadal podtrzymują 
środowisko niskich stóp procentowych. 
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Tabela z alokacją aktywów - 
podsumowanie 
 

⚫ maksymalna pozytywna       ⚫ pozytywna       ⚫ neutralna       ⚫ negatywna       ⚫ maksymalna negatywna 

Akcje  Obligacje skarbowe  Obligacje 
korporacyjne 

USA 

⚫ 

Europa z wyłączeniem Wielkiej 
Brytanii 

⚫ 

Wielka Brytania 

⚫ 

Kraje regionu Pacyfiku bez 
Japonii 

⚫ 

Japonia 

⚫ 

Rynki wschodzące 

⚫ 

 Amerykańskie obligacje 
skarbowe 

⚫ 

Brytyjskie gilty 

⚫ 

Niemieckie obligacje 
skarbowe 

⚫ 

Japońskie obligacje rządowe 

⚫ 

Indeksowane inflacją obligacje 
USA 

⚫ 

Dług z rynków wschodzących  
(waluta lokalna) 

⚫ 

 IG USA 

⚫ 

IG Europa 

⚫ 

HY USA 

⚫ 

HY Europa 

⚫ 

Dług z rynków wschodzących 
(USD) 

⚫ 

 

 

Surowce 

  

Nieruchomości 

  

Metale przemysłowe 

⚫ 

Energetyka 

⚫ 

Towary rolne 

⚫ 

Metale szlachetne (złoto) 

⚫ 

 Wielka Brytania 

⚫ 

Strefa Euro 

⚫ 
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Perspektywy dla akcji w ujęciu regionalnym 
Główne punkty 
 

⚫ maksymalna pozytywna       ⚫ pozytywna       ⚫ neutralna       ⚫ negatywna       ⚫ maksymalna negatywna 

Akcje   

USA 

⚫⚫⚫⚫⚫ 

Wielka Brytania 

⚫⚫⚫⚫⚫ 

Europa z wyłączeniem Wielkiej 
Brytanii 

⚫⚫⚫⚫⚫ 

Podczas gdy rynek amerykański nadal 
korzysta z dużej płynności zapewnianej przez 
Fed, wyceny są drogie w porównaniu 
z historią i ich odpowiednikami. 

Co ważne, profil ryzyka do stopy zwrotu dla 
akcji amerykańskich pogorszył się wraz 
z rosnącymi realnymi rentownościami 
wywierającymi presję na ten rynek, który jest 
silnie eksponowany na akcje technologiczne 
i wzrostowe.  

W dalszym ciągu faworyzujemy sektory 
cykliczne w USA. Wynika to z faktu, że te 
segmenty rynku mają największe szanse na 
skorzystanie z pakietu bodźców fiskalnych i 
ponownego otwarcia gospodarki 
amerykańskiej. 

Tempo, w jakim władze Zjednoczonego 
Królestwa szczepią ludność, pomoże 
szybciej znieść ograniczenia i wspomoże 
ożywienie gospodarcze tego kraju. 
Wsparciem pozostają również bodźce 
fiskalne i monetarne. 

Tymczasem Wielka Brytania oferuje 
cykliczność i atrakcyjne wyceny. Jednak siła 
funta ciąży na indeksie FTSE 100 ze względu 
na jego dużą ekspozycję na zagraniczne 
przychody. 

Region ten jest dobrze przygotowany do 
skorzystania z globalnego ożywienia 
gospodarczego, biorąc pod uwagę cykliczny 
charakter rynku akcji. Jednak w porównaniu 
z innymi krajami, Europa jest opóźniona 
w dostarczaniu szczepionek. Może to 
opóźnić ponowne otwarcie gospodarki i 
obniżyć oczekiwania co do wyników. 

Koordynacja fiskalna jest w dalszym ciągu 
niepewna. Nadal oczekujemy, że wypłata 
środków z unijnego funduszu naprawczego 
nastąpi w drugiej połowie przyszłego roku. 
Powinno to znacznie pobudzić wzrost 
gospodarczy. 

   

Japonia 

⚫⚫⚫⚫⚫ 

Kraje regionu Pacyfiku bez 
Japonii1 

⚫⚫⚫⚫⚫ 

Rynki wschodzące 

⚫⚫⚫⚫⚫ 

Utrzymujemy naszą pozytywną ocenę dla 
akcji japońskich. Ponadto uważamy, że 
Japonia jest dobrze przygotowana do tego, 
by skorzystać z ożywienia w handlu 
światowym. Wynika to z dużej koncentracji 
akcji przemysłowych w indeksie giełdowym. 

Duża reakcja fiskalna rządu i bardzo 
akomodacyjna polityka pieniężna powinny 
wspierać poprawę działalności gospodarczej. 

Utrzymujemy pozytywną ocenę tego 
regionu. Władze w regionie skuteczniej 
radziły sobie z pandemią wirusa Covid-19, 
co spowodowało szybsze przywrócenie 
wzrostu gospodarczego. Jednocześnie 
polityka monetarna i fiskalna pozostaje 
wspierająca. 

W przypadku Australii ożywienie cen 
surowców, zwłaszcza rudy żelaza, jest nadal 
pozytywne dla rynku. Słabnący wzrost 
akcji kredytowej w Chinach może jednak 
negatywnie wpłynąć na nastroje  
w regionie. 

Obniżamy ocenę dla akcji rynków 
wschodzących do neutralnej. Słabnący 
wzrost akcji kredytowej w Chinach 
i mocniejszy dolar amerykański stanowią 
przeszkody dla perspektyw wyników w tym 
regionie. 

W porównaniu z innymi rynkami, akcje 
z rynków wschodzących wciąż oferują 
atrakcyjne wyceny. Nadal preferujemy te 
rynki, w szczególności Koreę Południową 
oraz Tajwan, biorąc pod uwagę oznaki 
ożywienia eksportu i ciągłe wsparcie ze 
strony cyklu technologicznego. 

  

 
 
 
1 Australia, Nowa Zelandia, Hongkong i Singapur. 
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Perspektywy dla obligacji 
Główne punkty 
 

⚫ maksymalna pozytywna       ⚫ pozytywna       ⚫ neutralna       ⚫ negatywna       ⚫ maksymalna negatywna 

Obligacje 

Obligacje skarbowe 

⚫⚫⚫⚫⚫ 

Obligacje korporacyjne z 
ratingiem inwestycyjnym (IG) 

⚫⚫⚫⚫⚫ 

Obligacje high yield (HY) 

⚫⚫⚫⚫⚫ 

Nasze pozycjonowanie na duration 
pozostało negatywne. Chociaż od 
początku roku 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. 
Pomimo niedawnego wzrostu 
rentowności obligacji rządowych, wyceny 
pozostają bardzo wysokie. 

Jeśli chodzi o rynki obligacji skarbowych, 
to utrzymujemy negatywną ocenę dla 
amerykańskich Treasuries. Nastroje 
inwestorów przesunęły się w kierunku 
wyższych rentowności w USA, biorąc pod 
uwagę większe niż oczekiwano bodźce 
fiskalne.  

Tymczasem pozostajemy negatywnie 
nastawieni do niemieckich Bundów. 
Chociaż wyceny ostatnio się poprawiły, 
pozostają one nieatrakcyjne z uwagi na 
ujemne rentowności. Rynek mierzy się 
również z przeciwnościami wyższej emisji 
obligacji w roku 2021. 

Utrzymujemy opinię, że w przypadku 
giltów wartość jest niższa, biorąc pod 
uwagę ich słabe stopy zwrotu 
w porównaniu do innych rynków 
rozwiniętych. 

Na japońskich obligacjach rządowych 
(JGBs) mamy pozycję niedoważoną. 
Dzieje się tak dlatego, że rynek ten 
oferuje ujemne rentowności, co 
w kontekście portfela daje niską wartość. 

Utrzymaliśmy naszą przeważoną pozycję 
w europejskich obligacjach 
korporacyjnych IG, ale obniżyliśmy ocenę 
dla obligacji przedsiębiorstw z ratingiem 
inwestycyjnym z USA.  

W przypadku amerykańskiego sektora IG, 
obniżenie oceny wynika z bardzo 
wysokich wycen i mniej korzystnych 
danych technicznych. Ciągłe zacieśnianie 
się poziomu spreadów pozostawia 
wyceny znacznie droższe, więc spready 
kredytowe mają ograniczoną możliwość 
dalszego zawężania. Z technicznego 
punktu widzenia, negatywna akcja 
cenowa powoduje odpływ inwestycji na 
tym rynku. Dane fundamentalne, takie jak 
dźwignia finansowa i pokrycie odsetek, 
poprawiły się, ale nadal pozostają słabe.  

Czynniki techniczne oraz fundamentalne 
dają w Europie większe wsparcie 
w porównaniu z rynkiem amerykańskim. 
Programy stymulacyjne ze strony 
Europejskiego Banku Centralnego nadal 
wspierają europejskie obligacje 
korporacyjne z ratingiem inwestycyjnym. 
EBC ogłosił niedawno zamiar 
przyspieszenia tempa zakupów 
w nadchodzącym kwartale. 

 

Obligacje indeksowane do 
inflacji 

⚫⚫⚫⚫⚫ 
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. 
Oczekiwania inflacyjne również rosną 
wraz z poprawą sytuacji gospodarczej 
w USA, wspomaganą przez agresywne 
bodźce polityki fiskalnej i monetarnej. 

Jesteśmy negatywnie nastawieni zarówno 
do amerykańskiego, jak i europejskiego 
rynku HY. W Stanach Zjednoczonych 
dźwignia finansowa korporacji spadła, ale 
nadal pozostaje na niemal szczytowym 
poziomie. W tym samym czasie pokrycie 
odsetek dla korporacji HY jest rekordowo 
niskie. 

W przypadku europejskiego HY fundamenty 
wydają się silniejsze, biorąc pod uwagę 
mniejszą dźwignię finansową i lepsze 
pokrycie odsetek. Nadal niepokoi nas brak 
skoordynowanego programu naprawczego 
oraz wzrost ryzyka niewypłacalności 
w przypadku dalszego zaostrzania kryteriów 
kredytowych przez banki. 

Instrumenty dłużne rynków 
wschodzących 

⚫⚫⚫⚫⚫ 
Denominowane w USD: Pozostajemy 
pozytywnie nastawieni do rynku, ale 
skorzystaliśmy z okazji, aby zmniejszyć 
ekspozycję na obligacje korporacyjne IG EM, 
biorąc pod uwagę ostatnie zacieśnienie 
spreadów. Nadal bardziej odpowiadają nam 
obligacje o wyższej jakości z rynków 
wschodzących oraz przy selektywnym 
podejściu lepszej jakości skarbowe papiery 
high yield, ze względu na bardziej 
atrakcyjne wyceny. 

 

⚫⚫⚫⚫⚫ 
Denominowane w walucie lokalnej:  
Preferujemy azjatyckie rynki wschodzące, 
gdzie presja inflacyjna jest bardziej 
wyciszona, a banki centralne w tych krajach 
powinny pozostać akomodacyjne. Jednak 
obniżyliśmy ocenę całego rynku, ponieważ 
reszta uniwersum rynków wschodzących nie 
jest już tak atrakcyjna, biorąc pod uwagę 
ostatnią przecenę rentowności obligacji 
krajów rozwiniętych. 
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Perspektywy dla alternatywnych klas 
aktywów 
Główne punkty 
 

⚫ maksymalna pozytywna       ⚫ pozytywna       ⚫ neutralna       ⚫ negatywna       ⚫ maksymalna negatywna 

Alternatywne klasy aktywów 

Surowce 

⚫⚫⚫⚫⚫ 

Nieruchomości w Wielkiej 
Brytanii 

⚫⚫⚫⚫⚫ 

Nieruchomości w Europie 

⚫⚫⚫⚫⚫ 

Pozostajemy pozytywnie nastawieni do 
surowców. Dystrybucja szczepionek i bodźce 
fiskalne napędzają ożywienie popytu, podczas 
gdy podaż pozostaje pod presją 
niedoinwestowania w wielu sektorach. 

W sektorze energii podnieśliśmy naszą ocenę, 
ponieważ OPEC+ zaskoczył rynek w tym 
miesiącu utrzymując podaż na stałym 
poziomie. Arabia Saudyjska również 
kontynuuje dobrowolne ograniczanie dostaw. 
W międzyczasie zapasy ropy naftowej 
w dalszym ciągu się zmniejszały, ponieważ 
popyt na nią wzrasta. Wreszcie, carry jest 
dodatnie, ponieważ krzywe ropy WTI i Brent są 
w fazie backwardation. 

Utrzymaliśmy pozytywną ocenę dla metali 
przemysłowych. Pomimo słabnącego wzrostu 
akcji kredytowej w Chinach, popyt 
w pozostałych częściach świata powinien 
znacznie wzrosnąć w miarę normalizacji 
działalności. Tymczasem zapasy metali 
pozostają na niskim poziomie, szczególnie 
w sektorze miedzi, co powinno wspierać ceny.  

Podnieśliśmy ocenę dla sektora towarów 
rolnych do pozytywnej. Oczekuje się, że 
amerykańska kukurydza wykorzystywana do 
produkcji etanolu odbije się silnie dzięki 
ponownemu ożywieniu gospodarki światowej. 
Chińskie zamówienia na soję również wzrosły 
trzykrotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem. 
Ponadto, globalna podaż pozostaje pod presją 
niskiego stosunku zapasów do poziomu 
zużycia.  

W dalszym ciągu pozostajemy neutralni 
w stosunku do metali szlachetnych. Ożywienie 
w gospodarce światowej doprowadziło do 
wzrostu realnych rentowności. Dodatkowo, 
ciągła płynność ze strony banków centralnych 
stanowi podstawę środowiska niskich stóp 
procentowych, które powinno wspierać ceny 
złota. 

Przejście w czasie pandemii na sprzedaż 
detaliczną w Internecie oznacza, że sprzedaż 
w sklepach nie powróci natychmiast do poziomu 
sprzed wirusa. Niewypłacalność sprzedawców 
detalicznych również zmniejszyła atrakcyjność 
wielu obiektów handlowych. Oczekujemy, że 
w ciągu najbliższych trzech lat wartość czynszów 
w sklepach spadnie o kolejne 20%. 

W perspektywie krótkoterminowej oczekujemy, 
że popyt na powierzchnie biurowe pozostanie 
ograniczony, a czynsze w większości miast 
spadną o 2-4% w 2021 r., ponieważ na rynku 
pojawi się więcej powierzchni podnajmowanej.  

W ubiegłym roku odnotowano rekordowy 
popyt na magazyny, napędzany przez sprzedaż 
internetową i gromadzenie zapasów na 
wypadek ewentualnego braku Brexitu. Podczas 
gdy ten ostatni czynnik będzie tracił na 
znaczeniu, popyt w 2021 roku jak na razie 
utrzymuje się na wysokim poziomie. 
Oczekujemy, że w ciągu najbliższych trzech lat 
wzrost czynszów w sektorze przemysłowym 
wyniesie średnio 2% rocznie. 

Rynek inwestycyjny pozostawał aktywny, ale 
niektóre z nieruchomości, które były 
przedmiotem obrotu w pierwszym kwartale 
2021 r., zostały wcześniej wprowadzone do 
obrotu w 2020 r. Przewidujemy, że silny popyt 
ze strony inwestorów doprowadzi do dalszego 
spadku stóp kapitalizacji dla sektora 
przemysłowego w tym roku. Jednak większość 
sklepów i centrów handlowych nie ma 
płynności, a stopy kapitalizacji będą 
prawdopodobnie rosły do czasu wymuszonej 
sprzedaży, która pomoże ustalić ceny.  

Prognozujemy, że w 2021 roku całkowita stopa 
zwrotu z wszystkich nieruchomości w Wielkiej 
Brytanii wyniesie około 5%. Najlepsze wyniki 
osiągnie prawdopodobnie sektor przemysłowy, 
a najsłabsze detaliczny. W przyszłym roku może 
się jednak okazać, że biura wyprzedzą nawet 
obiekty przemysłowe, jeśli czynsze za 
powierzchnie biurowe zaczną rosnąć, 
a inwestorzy nie będą skłonni do dalszego 
obniżania stóp kapitalizacji za powierzchnie 
przemysłowe. 

Oczekujemy, że wartość kapitałowa 
niespożywczego handlu detalicznego 
w Europie będzie nadal spadać w latach 2021-
2022, w miarę wzrostu pustostanów, spadku 
czynszów i unikania tego sektora przez 
inwestorów, co doprowadzi do dalszego 
wzrostu stóp kapitalizacji. Wartości kapitałowe 
wartości sklepów i centrów handlowych znajdą 
prawdopodobnie dno dopiero wtedy, gdy 
dojdzie do serii trudnych sprzedaży.  

Z drugiej strony, wartość kapitałowa w sektorze 
przemysłowym w Europie prawdopodobnie 
wzrośnie w ciągu najbliższych dwóch lat. 
Główną siłą napędową będzie 
prawdopodobnie wzrost czynszów w sektorze 
przemysłowym, odzwierciedlający rozwój 
handlu detalicznego w Internecie. Sądzimy, że 
spadek stóp kapitalizacji w sektorze 
przemysłowym już się zakończył, choć nadal 
jest dużo kapitału, który chce wejść do tego 
sektora.  

Rynek biurowy jest trudniejszy do określenia, 
ze względu na niepewność co do wpływu pracy 
w domu na przyszły popyt. Oczekujemy, że 
w 2021 r. wartość kapitałowa dla najlepszych 
biur w Europie będzie zasadniczo płaska, 
a następnie wzrośnie od 2022 r., ponieważ 
ożywienie gospodarcze przełoży się na czynsze. 
Wartości kapitałowe biur drugorzędnych 
prawdopodobnie spadną w 2021 r., ale 
w przyszłym roku mogą się ustabilizować, jeśli 
nastąpi powszechny powrót do biura po 
pandemii.  

W 2021 roku wartość kapitałowa segmentu 
hotelowego prawdopodobnie jeszcze spadnie, 
przy założeniu, że letnie wakacje zostaną 
zakłócone przez ograniczenia w podróżowaniu, 
ale w przyszłym roku powinno nastąpić silne 
ożywienie. 
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Perspektywy 
ekonomiczne 
 

 

Dodatkowy bodziec fiskalny powoduje korektę w górę 
prognozy globalnego PKB, ponieważ kontynuowane jest 
wprowadzanie szczepionek 

Ustawa stymulacyjna prezydenta Bidena o wartości 1,9 bln USD 
(American Rescue Plan, ARP) skłoniła nas do podniesienia 
prognozy wzrostu PKB w USA. Reszta świata odnosi korzyści 
dzięki silniejszemu handlowi, a wpływ ten jest najbardziej 
widoczny w naszych prognozach globalnego wzrostu na rok 
2022, które zostały podniesione z 4,1% do 4,6% w miarę 
normalizacji gospodarki światowej (wykres 1).  

W 2021 r. pomaga silniejsza polityka fiskalna w USA, ale na 
poziomie globalnym zyski są w dużej mierze niwelowane przez 
znaczne obniżenie naszej prognozy wzrostu w strefie euro z 5% 
do 3,5% w wyniku przedłużającej się blokady i powolnego 
wprowadzania szczepionek.  

W międzyczasie, pomimo przedłużającego się zamknięcia, 
wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii wzrósł nieznacznie do 
5,3%, dzięki udanemu wprowadzeniu szczepionek. Japonia 
i rynki wschodzące również zostały podniesione, ale w 
rezultacie nasza prognoza globalnego wzrostu na rok 2021 jest 
tylko nieznacznie wyższa i wynosi 5,3%. 

Inflacja pozostaje stałym zmartwieniem dla inwestorów, ale 
nadal postrzegamy nadchodzący wzrost jako tymczasowy: 
napędzany przez efekty bazowe w przypadku cen surowców, 
z niewielką perspektywą drugiej rundy co stanowiłoby problem 

Ceny surowców spowodują 
tymczasowy wzrost inflacji 

 

 

 

dla Fed i innych banków centralnych. Inflacja będzie rosła 
w sposób bardziej trwały, gdy luka produktowa zamknie się 
w drugiej połowie 2022 r. 

Skupienie się na inflacji jest zrozumiałe, gdyż mogłoby 
podważyć jedno z kluczowych wsparć dla rynku: luźną 
politykę monetarną.  

Fed utrzymuje gołębie stanowisko i dokłada wszelkich 
starań, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, że zamierza 
zakończyć lub ograniczyć program skupu aktywów. Taper 
tantrum z 2013 roku wciąż ciąży na amerykańskim banku 
centralnym. Nadchodzący wzrost inflacji zasadniczej będzie 
kolejnym sprawdzianem jej determinacji, ale musimy 
pamiętać, że mamy do czynienia z nowymi ramami polityki 
monetarnej, w których istnieje możliwość, aby inflacja przez 
pewien czas przekraczała 2%.  

Uważamy, że w gospodarce światowej jest wystarczająco 
dużo zastoju, aby wchłonąć silny początkowy wzrost 
globalnego popytu, w miarę ponownego otwierania się 
gospodarek. Przy rosnącej inflacji w USA, gołębi Fed będzie 
musiał zakomunikować inwestorom swoje nowe ramy 
polityki. Ryzykownym scenariuszem jest wyprzedaż na rynku 
spowodowana inflacją. 

 
Wykres 1: Udział we wzroście światowego PKB (% r/r) 

 
 
Źródło: Schroders Economics Group, 20 lutego 2021 r. Prosimy o zapoznanie się z zastrzeżeniem dotyczącym prognozy, znajdującym się na końcu dokumentu. 
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Oceny regionalne 

Podwyższyliśmy naszą prognozę wzrostu amerykańskiego 
PKB o nieco ponad 1 punkt procentowy dla obu okresów do 
4,7% w tym roku i 4,9% w przyszłym, dzięki większej niż 
oczekiwano ustawie stymulacyjnej o wartości 1,9 bln USD. 

Oczekujemy, że inflacja CPI w USA osiągnie szczyt na 
poziomie 3,4% w drugim kwartale ze względu na ceny 
energii, a następnie spadnie wraz z wygaszaniem efektu 
bazy. Inflacja bazowa powinna pozostać poniżej 2% do 
drugiej połowy 2022 roku, kiedy to spodziewamy się 
domknięcia luki produktowej w USA.  

Czas na bardziej trwały wzrost inflacji nadejdzie, gdy według 
naszych szacunków luka produktowa w USA zostanie 
domknięta, a rezerwa mocy produkcyjnej zostanie w dużej 
mierze wykorzystana. Mimo że obecnie w poszczególnych 
sektorach występuje presja cenowa, jest jeszcze zbyt 
wcześnie, by można było mówić o wzroście inflacji. 

Ze względu na bardziej restrykcyjne i dłuższe blokady 
związane z pandemią, prognozy dla Europy na ten rok 
zostały obniżone. Przewidujemy, że realny PKB nadal będzie 
rósł, ale już tylko do 3,6% w 2021 roku, w porównaniu do 
poprzedniej prognozy 5%.  

Powolne wprowadzanie szczepionek w Europie, 
w połączeniu z widoczną niechęcią do ich przyjmowania, 
zwiększa ryzyko wystąpienia scenariusza „szczepionka 
zawodzi”, w którym państwa członkowskie będą zmuszone 
do ponownego wprowadzenia blokad w zimie tego 
i następnego roku. W 2022 r. prognoza wzrostu strefy euro 
została podniesiona z 4,1% do 4,8%, ponieważ do tego 
czasu nie tylko ograniczenia działalności powinny zostać 
całkowicie zniesione, ale również powinien być widoczny 
wpływ fiskalnych środków stymulacyjnych.  

Jeśli chodzi o inflację, prognoza dla Europy została 
skorygowana w górę, głównie ze względu na wzrost 
hurtowych cen ropy naftowej i gazu, ale również z powodu 
obniżenia kursu euro w stosunku do funta szterlinga.   

Oczekujemy, że do końca 2021 r. inflacja wzrośnie do 
poziomu powyżej 2 %, ale w 2022 r. spadnie do przeciętnego 
poziomu 1,2%. 

W przeciwieństwie do swoich europejskich sąsiadów, 
dotychczasowy sukces Wielkiej Brytanii w zakresie tempa 
szczepień ludności był kluczowym czynnikiem wpływającym 
na podniesienie przez nas prognozy realnego wzrostu PKB 
na rok 2021 – z 5% do 5,3%. Wzrost na rok 2022 również 
został skorygowany w górę, z 4,5% do 5,1%. Wynika to 
częściowo z poprawy nastrojów w przedsiębiorstwach, ale 
także z korekty w górę naszych szacunków dotyczących 
oszczędności gospodarstw domowych, co daje więcej 
miejsca na ożywienie wydatków.  

Brytyjski wskaźnik CPI został podniesiony jedynie 
o 0,1 punktu procentowego do 1,8% w 2021 r., ponieważ 
wzrost kursu funta szterlinga częściowo zniwelował wpływ 
wyższych cen ropy. Inflacja w 2022 r. została skorygowana 
w dół z 2,1% do 1,5%, w związku ze spadkiem inflacji energii.  

Tymczasem, jako kluczowy beneficjent silnego popytu w USA 
i Chinach, nadal uważamy, że japoński wzrost gospodarczy 
będzie lepszy od oczekiwań. Podnieśliśmy nasze prognozy 
wzrostu gospodarczego do 3,2% w 2021 r. i 2,5% w 2022 r. 
Chociaż wolniejsze wprowadzanie szczepionek oznaczało, że 
ponowne otwarcie sektora usług zostało opóźnione, a to 
przesunęło poprawę konsumpcji na przyszły rok. Jednak 
amerykańskie bodźce fiskalne powinny pobudzić popyt 
eksportowy i pomóc zastąpić popyt krajowy, którego 
spodziewaliśmy się wcześniej. 

Podnieśliśmy naszą prognozę dla japońskiej inflacji do 0,3% 
w tym roku, głównie z powodu wyższych cen energii. 
W nadchodzących miesiącach inflacja powinna być dodatnia, 
a inflacja bazowa, choć prawdopodobnie pozostanie niska, 
powinna poprawić się w drugiej połowie roku w miarę 
wycofywania dopłat do podróży i wzrostu gospodarczego. 

Jako jedna z niewielu gospodarek na świecie, które 
odnotowały wzrost w 2020 r., Chiny pozostaną w tym roku 
na szczycie tabeli wzrostu z ekspansją na poziomie około 9%. 
Jednakże roczna stopa ekspansji będzie wzmocniona przez 
silne efekty bazowe, które prawdopodobnie podniosą 
wzrost PKB do 20% r/r w pierwszym kwartale.  

W szerszej perspektywie stopy wzrostu w ujęciu kwartał do 
kwartału zaczęły się już normalizować, a wskaźniki 
wyprzedzające, takie jak impuls kredytowy, rzeczywiste M1 
i wskaźniki aktywności nabywczej producentów (PMI), 
zaczęły się zmieniać zgodnie ze szczytem cyklicznego 
ożywienia w połowie 2021 roku. 

Mimo to chińska aktywność nie zamierza się załamywać, 
a odradzający się wzrost na rynkach rozwiniętych zwiększy 
popyt na towary przemysłowe. Jednak wraz z wycofywaniem 
się władz z polityki stymulacyjnej oczekujemy, że 
gospodarka Chin powróci do trendu spowolnienia w drugiej 
połowie tego roku i w 2022 r., kiedy to spodziewamy się 
wzrostu PKB na poziomie 5,7%. 
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Wykres 2: Ryzyko wokół scenariusza bazowego 

 

Źródło: Schroders Economics Group. 20 lutego 2021 r. 

 

Scenariusze ryzyka 
gospodarczego 
Scenariusz „gwałtownego globalnego 
ożywienia” ma największe 
prawdopodobieństwo  
Istnieje kilka ryzyk związanych z naszym podstawowym 
poglądem. Perspektywy są nadal bardzo zależne od 
trajektorii wirusa i sukcesu szczepionki. Zakładamy wysoki 
stopień normalizacji jeszcze w tym roku, co pozwoli sektorowi 
usług na powrót i napędzenie kolejnego etapu ożywienia.  

Chociaż w tej prognozie uwzględniliśmy pewne skutki 
ekonomiczne, możliwe jest, że pojawią się nowe warianty 
wirusa, które mogą ominąć szczepionkę, lub że problemy 
logistyczne opóźnią jej wprowadzenie. Zostało to ujęte 
w naszym scenariuszu „Szczepionka zawodzi”, w którym 
gospodarka światowa doświadcza wzrostu liczby 
zachorowań i ponownych ograniczeń w czwartym kwartale 
tego roku. Późniejsze spowolnienie doprowadziłoby 
gospodarkę światową z powrotem do recesji, a aktywność 
i inflacja pozostałyby na niższym poziomie niż w scenariuszu 
bazowym (wykres 3).  

Nasz nowy scenariusz „Twarde lądowanie Chin” pozostaje 
przy temacie deflacji. W tym scenariuszu władze w Chinach 
zbyt pochopnie zacieśniają politykę w miarę odradzania się 
gospodarki. Aktywność gwałtownie spada w miarę 
wycofywania wsparcia monetarnego i fiskalnego, co 
powoduje gwałtowne spowolnienie gospodarki i reszty 
świata, przy czym szczególnie narażeni są producenci 
surowców. 

 

 
 

Śrubę deflacyjną nakręca dodatkowo spadek kursu RMB, 
który obniża ceny eksportu do reszty świata. 
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Wykres 3: Prawdopodobieństwo scenariuszy 

 
Źródło: Schroders Economics Group, 31 marca 2021 r. 

Utrzymaliśmy bardziej reflacyjny scenariusz „gwałtownego 
globalnego ożywienia”, który opiera się na szybszym 
i szerzej zakrojonym podawaniu szczepionek, mniejszej 
ilości „blizn” gospodarczych i większych mnożnikach 
fiskalnych niż w scenariuszu bazowym. Ogólnie rzecz 
biorąc, przypisujemy temu scenariuszowi najwyższe 
prawdopodobieństwo. 

Scenariusz „Powrotu wojen handlowych”, w którym 
prezydent Biden zwołuje międzynarodowy sojusz, aby 
wezwać Chiny do odpowiedzialności, a taryfy celne 
zostaną podniesione w czwartym kwartale 2022 r., również 
zachowuje swoje miejsce. Spowolnienie handlu i wzrost 
taryf celnych skutkuje stagflacyjnym wynikiem dla 
gospodarki światowej. 

Zmieniliśmy również nasz scenariusz „Taper tantrum 2” na 
„Inflation tantrum”, w którym wzrost inflacji w 
najbliższych miesiącach będzie większy niż w scenariuszu 
bazowym i okaże się bardziej trwały - co spowoduje, że 
Fed zasygnalizuje wcześniejsze zacieśnienie polityki niż 
oczekują tego rynki. Późniejszy wzrost rentowności 
obligacji i ucieczka do dolara amerykańskiego uderza 
w aktywa ryzykowne i rynki wschodzące, powodując 
ostrzejsze spowolnienie globalnej aktywności. Zauważmy, 
że Fed nie zacieśnia polityki w tym scenariuszu, co ma na 
celu uznanie wyzwania, jakim jest komunikacja, gdy tak 
wiele jest już wycenione. Ten scenariusz otrzymuje drugie 
co do wielkości prawdopodobieństwo. 

Mimo że zespół przypisał najwyższe prawdopodobieństwo 
scenariuszowi „gwałtownego globalnego ożywienia”, 
bilans ryzyk przechyla się w stronę słabszego wzrostu, 
a wszystkie pozostałe scenariusze przynoszą słabsze 
wyniki. Jednak w przypadku inflacji ryzyko jest przechylone 
w górę, więc bilans netto ryzyka jest bardziej stagflacyjny. 
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Tabela 1: Podsumowanie scenariuszy ryzyka 

 Podsumowanie Wpływ makro 

 
Gwałtowne 
globalne 
ożywienie 

Globalny wzrost gospodarczy gwałtownie 
wzrasta, ponieważ szczepionka jest 
rozprowadzana szybciej niż oczekiwano, co 
pozwala na normalizację aktywności. 
Polityka fiskalna i pieniężna okazują się 
bardziej skuteczne w pobudzaniu wzrostu 
gospodarczego po otwarciu gospodarek. 
Zaufanie przedsiębiorstw i gospodarstw 
domowych szybko powraca bez wyraźnych 
"blizn" gospodarczych, a polityka rządowa 
z powodzeniem zapobiega trwałej utracie 
produkcji. Jest to scenariusz najbliższy 
ożywieniu „w kształcie V”. 

Reflacyjny: USA przekroczy w przyszłym kwartale poziom sprzed Covid-19 
i zamknie swoją lukę produktową w drugiej połowie tego roku. Inflacja jest 
wyższa, ponieważ ceny towarów rosną (ropa osiąga poziom 75 dolarów za 
baryłkę). W większości krajów polityka pieniężna jest zaostrzana do końca 
2021 r., a wsparcie polityki fiskalnej jest ograniczane. 

 
Twarde 
lądowanie 
w Chinach 

Silne ożywienie aktywności gospodarczej 
w połączeniu z obawami o wzrost cen 
nieruchomości i aktywów prowadzi do 
agresywnego zacieśnienia polityki, ponieważ 
władze chińskie nadal koncentrują się na 
delewarowaniu. Impuls kredytowy 
gwałtownie spada, osiągając minimum 
w połowie 2021 r., a zwykłe opóźnienia 
popytu krajowego oznaczają, że wzrost 
gospodarczy osiąga minimum na poziomie 
zaledwie 1,5% r/r w II kwartale 2022 r. 

Deflacyjny: Słabszy wzrost gospodarczy w Chinach stanowi szok popytowy dla 
reszty świata, przede wszystkim poprzez popyt na towary. Inflacja jest również 
niższa w wyniku niższego wzrostu gospodarczego i niższych cen towarów. 
Obawy przed twardym lądowaniem w Chinach wywołują również awersję do 
ryzyka, która ma negatywny wpływ na gospodarki i rynki rynków wschodzących. 

 
Szczepionki  
zawodzą 

Pomimo stosowania szczepionek, populacja 
nie jest w stanie osiągnąć odporności 
stadnej, a liczba zachorowań na 
koronawirusa nadal rośnie, gdyż pojawiają 
się inne warianty wirusa. Rządy na całym 
świecie są zmuszone do ponownego 
zamknięcia się tej zimy, przed ponownym 
otwarciem w 2022 roku. 

Deflacyjny: Wzrost mocno ucierpiał w tym roku, a wraz ze znoszeniem 
lockdown’ów ożywienie gospodarcze w 2022 r. jest bardziej kruche, ze względu 
na spadek zaufania zarówno wśród firm, jak i przedsiębiorstw. Inflacja jest 
również niższa z powodu dalszej słabości popytu i spadku cen surowców. 
Decydenci polityczni dalej luzują politykę fiskalną i pieniężną, co w przypadku tej 
drugiej następuje poprzez QE. Władze w Chinach są w stanie skutecznie 
opanować nowy wybuch epidemii Covid i dostarczyć duży i skuteczny pakiet 
wsparcia gospodarczego, zapewniając powrót gospodarki na właściwe tory 
w 2022 roku. Jednak wiele innych państw z EM, takich jak Brazylia i Indie, ma 
niewielkie pole manewru, co oznacza, że odczuwają bolesne konsekwencje 
i powoli dochodzą do siebie. 

 
Powrót 
wojen 
handlowych 

Po tym, jak prezydent-elekt Biden 
zadomowił się i ożywił stosunki Stanów 
Zjednoczonych z Europą i innymi 
sojusznikami, pod jego przewodnictwem 
powstaje wielostronny front przeciwko 
antykonkurencyjnej polityce handlowej Chin. 
Niedotrzymanie przez Chiny zobowiązań do 
zakupu amerykańskich towarów, 
uzgodnionych w ramach umowy fazy 1 
porozumienia prowadzi do zwiększenia 
napięć. W czwartym kwartale 2021 r. Stany 
Zjednoczone, Europa i Japonia podwyższają 
cła na chińskie towary. Chiny podejmują 
działania odwetowe, a cła pozostają na tych 
poziomach do roku 2022. 

Stagflacyjny: Wyższe ceny importu i surowców, gdyż kraje próbują zgromadzić 
zapasy, powodując wzrost. Słabsza wymiana handlowa ciąży na wzroście 
gospodarczym. Również nakłady inwestycyjne są dotknięte wzrostem niepewności 
i koniecznością dokonania przez firmy przeglądu swoich łańcuchów dostaw. Banki 
centralne koncentrują się raczej się na niskiej aktywności gospodarczej niż na 
inflacji i luzują politykę większym stopniu niż w scenariuszu bazowym. Chiny 
pozwalają na osłabienie się renminbi w celu zaabsorbowania części wzrostu ceł, ale 
bardziej represyjne podatki i zakłócenia łańcuchów dostaw powodują spowolnienie 
wzrostu gospodarczego. Małe gospodarki otwarte z rynków wschodzących w Azji 
również cierpią z powodu słabszej wymiany handlowej, ale negatywny wpływ jest 
mniejszy na relatywnie zamknięte gospodarki z EM, takie jak Brazylia i Indie. 
Niektóre EM mogą w perspektywie długoterminowej odnieść korzyści z reorientacji 
łańcuchów dostaw. Producenci ropy naftowej, tacy jak Rosja, otrzymują pewne 
krótkoterminowe korzyści z wyższych cen ropy naftowej w miarę gromadzenia 
zapasów przez kraje importujące energię. 

 
„Inflation 
tantrum” 

Lepszy od oczekiwanego wzrost 
gospodarczy prowadzi do wyższej inflacji, 
szczególnie w USA. Inwestorzy obligacyjni 
stają się niespokojni spekulując na temat 
przedwczesnego wycofania płynności przez 
Fed. W rezultacie rentowności 
amerykańskich papierów skarbowych 
gwałtownie rosną, co powoduje wzrost 
awersji do ryzyka. Prowadzi to następnie do 
zdarzeń kredytowych, gdy inwestorzy 
wycofują się z finansowania ryzykownych 
aktywów. 

Stagflacyjny: Banki centralne robią wszystko, co w ich mocy, aby interweniować 
i odwracać kurs, ale wyższa premia za ryzyko utrzymuje się. Zaostrzenie 
warunków finansowych dla rządu i przedsiębiorstw szkodzi wzrostowi 
gospodarczemu, ponieważ uderza w zaufanie i powoduje wycofanie nakładów 
inwestycyjnych. Wzrost liczby bankructw powoduje wyższe bezrobocie. „Nagłe 
zatrzymanie” i odwrócenie przepływu kapitału na rynki wschodzące powoduje 
gwałtowną deprecjację kursów walutowych, co zmusza banki centralne do 
podniesienia stóp procentowych. Ucieczka kapitału zmusza do zamknięcia 
deficytów na rachunku obrotów bieżących w krajach z EM, takich jak Brazylia 
i Indie, czemu towarzyszą spadki popytu krajowego, które mają negatywny 
wpływ na ogólny wzrost PKB. Słabszy wzrost doprowadziłby również do niżej 
inflacji, niż zakłada nasza prognoza centralna. 

 
Źródło: Schroders Economics Group. 20 lutego 2021 r. 
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Rynkowe stopy zwrotu 
 Całkowita stopa zwrotu Waluta Mar Q1 YTD 
 
 
 
 

 

Akcje 

S&P 500 — Stany Zjednoczone USD 4,4 6,2 6,2 

FTSE 100 — Wielka Brytania GBP 4,2 5,0 5,0 

EURO STOXX 50 EUR 7,9 10,8 10,8 

DAX — Niemcy EUR 8,9 9,4 9,4 

IBEX — Hiszpania EUR 4,4 6,7 6,7 

FTSE MIB — Włochy EUR 7,9 11,3 11,3 

TOPIX — Japonia JPY 5,7 9,3 9,3 

S&P/ASX 200 — Australia AUD 2,4 4,3 4,3 

HANG SENG — Hongkong HKD -1,8 4,5 4,5 
 
 

Akcje — rynki 
wschodzące 

MSCI EM LOKALNE -0,8 4,0 4,0 

MSCI Chiny CNY -6,0 -0,2 -0,2 

MSCI Rosja RUB 6,4 6,9 6,9 

MSCI Indie INR 1,8 5,2 5,2 

MSCI Brazylia BRL 5,6 -2,2 -2,2 
 
 
 

Obligacje 
skarbowe 
(10-letnie) 

Amerykańskie obligacje skarbowe USD -2,5 -6,7 -6,7 

Brytyjskie obligacje skarbowe GBP -0,2 -5,8 -5,8 

Niemieckie obligacje skarbowe EUR 0,4 -2,4 -2,4 

Japońskie obligacje skarbowe JPY 0,7 -0,5 -0,5 

Australijskie obligacje skarbowe AUD 0,6 -7,0 -7,0 

Kanadyjskie obligacje skarbowe CAD -2,1 -7,9 -7,9 
 
 
 

 

Surowce 

GSCI Surowce USD -2,2 13,5 13,5 

GSCI Metale szlachetne USD -1,7 -9,5 -9,5 

GSCI Metale przemysłowe USD -2,1 9,0 9,0 

GSCI Towary rolne USD -2,3 6,0 6,0 

GSCI Energia USD -3,1 21,5 21,5 

Ropa naftowa (Brent) USD -3,9 22,4 22,4 

Złoto USD -1,3 -10,2 -10,2 
 

Obligacje 
korporacyjne 

Bank of America/Merrill Lynch US High Yield Master USD 0,2 0,9 0,9 

Bank of America/Merrill Lynch US Corporate Master USD -1,4 -4,5 -4,5 
 

Instrumenty 
dłużne rynków 
wschodzących 

JP Morgan Global EMBI USD -1,0 -4,7 -4,7 

JP Morgan EMBI+ USD -1,9 -7,2 -7,2 

JP Morgan ELMI+ LOKALNE 0,3 0,4 0,4 
 Stopy zwrotu spot Waluta Mar Q1 YTD 
 
 

 

Waluty 

EUR/USD –3,2 -3,9 -3,9 

EUR/JPY 0,4 2,8 2,8 

USD/JPY 3,7 7,0 7,0 

GBP/USD -1,3 0,9 0,9 

USD/AUD 1,6 1,3 1,3 

USD/CAD -0,7 -1,3 -1,3 
 
 
Źródło: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group. 31 marca 2021 r. 
Uwaga: Tło w kolorach od niebieskiego do czerwonego przedstawia wyniki od najwyższych do najniższych w każdym okresie.  
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