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  Wstęp 

 

Wieść o tym, że szczepionka na Covid-19 jest w drodze, dała impuls do poprawy 
perspektyw dla światowej gospodarki i wywołała znaczący wzrost cen 
ryzykownych aktywów. W czwartym kwartale bardziej cykliczne rynki akcji 
w Europie oraz na rynkach wschodzących osiągnęły relatywnie wyższe zyski. 
Niemniej jednak stopy zwrotu z obligacji były bardziej zróżnicowane. 
Odnotowano pozytywne wyniki w obszarze obligacji korporacyjnych oraz 
obligacji rządowych z rynków wschodzących. Jednak ogólnie stopy zwrotu 
z obligacji rządowych były niewielkie, a ujemne w przypadku amerykańskich 
obligacji skarbowych. 

Podnieśliśmy naszą perspektywę globalnego wzrostu światowej gospodarki. 
W perspektywie krótkoterminowej powrót restrykcji związanych z lockdown’em 
osłabił aktywność w czwartym kwartale, a sytuacja może się powtórzyć 
w pierwszym kwartale 2021 r., jeśli ograniczenia zostaną utrzymane. Jednak 
w drugiej połowie roku spodziewamy się silnego wzrostu gospodarczego na 
świecie dzięki wprowadzeniu szczepionki. W takich warunkach inflacja pozostaje 
w naszej prognozie relatywnie ograniczona, umożliwiając bankom centralnym 
utrzymanie luźnej polityki pieniężnej. 

Największym ryzykiem dla naszej perspektywy centralnej dla sytuacji makro jest 
„taper tantrum 2”, gdy rynki negatywnie zareagują na umiarkowane złagodzenie 
ilościowe (QE) i silniejsze ożywienie, szczególnie teraz, gdy Demokraci kontrolują 
Kongres i mogą bardziej stanowczo wprowadzać luźniejszą politykę fiskalną. 
Kolejnym czynnikiem ryzyka jest słabszy dolar. 

Z punktu widzenia alokacji aktywów pozostajemy pozytywnie nastawieni do 
akcji, ale ograniczyliśmy pozycjonowanie na obligacjach high yield (HY). Wyceny 
akcji są nadal wspierane przez niskie rentowności obligacji. Jednakże możliwości 
osiągnięcia zysków z obligacji korporacyjnych zostały ograniczone, zważywszy 
na dalsze zawężenie poziomów spreadów. Pozostajemy pozytywnie nastawieni 
do obligacji korporacyjnych z ratingiem inwestycyjnym (IG), ze względu na 
utrzymywanie wsparcia ze strony zakupów dokonywanych przez banki 
centralne. 

W ramach akcji utrzymaliśmy naszą pozytywną ekspozycję na spółki z rynków 
wschodzących i zwiększyliśmy pozycjonowanie na Japonię, ponieważ istnieją 
dowody na silne ożywienie przemysłu w Azji. Dla odmiany staliśmy się 
negatywnie nastawieni do duration. Uważamy, że obligacje rządowe, 
w szczególności niemieckie bundy, oferują ograniczoną ochronę przed 
perspektywą rozczarowania wzrostem. 

14 stycznia 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 w 2020 r. została 
podwyższona do -4,0% z -4,3%, co wynika z korekty w górę 
w odniesieniu do rynków wschodzących (z -2,7% do -1,9%), 
odzwierciedlającej silniejszy wzrost poza Chinami. 

Dokonalibyśmy głębszej rewizji naszej prognozy globalnego 
wzrostu gospodarczego w 2021 r. o wiele bardziej w oparciu 
o informacje o szczepionkach, ale w najbliższym czasie 
czeka nas okres niższej aktywności. Spodziewamy się 
kolejnych ograniczeń w USA i oczekujemy, że druga fala 
w Europie będzie skutkowała ujemnym wzrostem w IV 
kwartale. Te konsekwencje rozciągną się na pierwszy 
kwartał następnego roku. 

W drugiej połowie 2021 roku, wzrost powinien przyspieszyć 
w następstwie pojawienia się szczepionki i powrotu do 
normalności. Szczepionki mają być rozprowadzone wśród 
znacznej części ludności do trzeciego kwartału i powinny 
ożywić wydatki na usługi. Ogólnie rzecz ujmując, 
spodziewamy się, że w 2021 r. wzrost gospodarczy na 
świecie będzie silny i wyniesie 5,2%. Spodziewamy się 
również, że ożywienie gospodarcze rozciągnie się na 
2022 r., ponieważ polityki fiskalna i pieniężna pozostaną 
luźne, podczas gdy aktywność się unormuje. 

W międzyczasie inflacja pozostaje stosunkowo ograniczona, 
a w reakcji na wyższe ceny surowców następuje jedynie 
niewielki jej wzrost. Wyższe ceny ropy naftowej i większa 
aktywność gospodarcza spowodują nieznaczny wzrost 
inflacji na świecie do 2,2% w 2021 roku i 2,4% w 2022 roku. 

Polityka monetarna oraz fiskalna 

W Stanach Zjednoczonych Demokraci i Republikanie 
uzgodnili w Kongresie pakiet bodźców fiskalnych 
w wysokości 900 miliardów dolarów oraz rządową umowę 
finansowania w wysokości 1,4 biliona dolarów na przyszły 
rok. Dzięki temu, że Demokraci kontrolują teraz zarówno 
senat, jak i izbę reprezentantów, to w 2022 r. mogą 
pojawić się większe wydatki fiskalne oraz ustawa 
o infrastrukturze. Jeśli chodzi o Europę, to spodziewamy 
się, że fundusz naprawczy UE (o wartości 5,4% PKB) 
powinien zostać rozdysponowany w drugiej połowie 2021 
roku. Japoński gabinet zatwierdził ostatnio znaczny pakiet 
fiskalny w wysokości 5,3 % PKB w wydatkach 
bezpośrednich. 

 

 
W zakresie polityki pieniężnej oczekujemy, że Rezerwa 
Federalna (Fed), Europejski Bank Centralny (EBC), Bank 
Japonii (BoJ) i Bank Anglii (BoE) utrzymają stopy procentowe 
na niezmienionym poziomie w całym okresie prognozy. 
Spodziewamy się, że w Chinach władze utrzymają 
w przyszłym roku referencyjną stopę procentową oraz 
wskaźnik rezerwy obowiązkowej (RRR) na niezmienionym 
poziomie. 

Ogólnie rzecz biorąc, spodziewamy się, że inflacja będzie 
niska i stabilna, a przedstawiciele banków centralnych nadal 
będą obawiali się zagrożenia deflacją. Jak 
argumentowaliśmy wcześniej, nowe wytyczne Fed 
oznaczają, że będziemy potrzebowali okresu inflacji na 
poziomie 2% plus, aby osiągnąć cel przeciętnej inflacji. A to 
oznacza zerowe stopy procentowe i kontynuację luzowania 
ilościowego. 

Jednakże ożywienie będzie oznaczało, że QE zostanie 
ostatecznie ograniczone, chociaż prawdopodobnie dopiero 
w 2022 roku. 

Konsekwencje dla rynków 

Zdajemy sobie sprawę, że wyceny akcji na niektórych 
rynkach zdają się być wysokie w ujęciu historycznym. Nadal 
jednak jesteśmy zdania, że wyceny wspierane są obniżonymi 
rentownościami obligacji. Ogólnie rzecz ujmując, 
utrzymujemy nasze przeważenie w akcjach, szczególnie gdy 
możliwości zysków z innych klas aktywów, takich jak 
obligacje korporacyjne, są obecnie bardziej ograniczone. 
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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. Jednak zdajemy sobie sprawę, że w najbliższym czasie 
nadal utrzymają się zagrożenia w postaci rosnącej liczby ofiar 
śmiertelnych, które będą wymagały ścisłego monitorowania. 

W przypadku akcji jesteśmy bardziej pozytywnie nastawieni do 
rynków cyklicznych, takich jak rynki wschodzące (EM) i Japonia. 
Nadal bardziej odpowiadają nam akcje z rynków 
wschodzących, z uwagi na siłę ożywienia gospodarczego 
w Chinach i atrakcyjne wyceny. Słabszy dolar amerykański 
pomaga również w tworzeniu korzystniejszego otoczenia 
monetarnego. 

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. Znaczące wsparcie polityki fiskalnej i monetarnej ze 
strony władz złagodziło wpływ ograniczeń związanych 
z lockdown’em. 

Pomimo że wyceny są wysokie w relacji do obserwacji 
historycznych i porównywalnych spółek, to oczekujemy, że 
amerykańskie akcje będą nadal dostarczać pozytywnych stóp 
zwrotu. Pomaga w tym duża płynność zapewniona przez Fed. 
W przypadku Europy z wyłączeniem Wielkiej Brytanii 
pozostajemy nastawieni pozytywnie, ponieważ region ten 
w największym stopniu korzysta z normalizacji globalnej 
aktywności, z uwagi na cykliczny charakter rynku akcji. 

Ponowny wzrost zachorowań na Covid rzuca cień na Wielką 
Brytanię, ale uważamy, że wiele złych wiadomości zostało już 
zdyskontowanych. Wraz z osiągnięciem przez rząd 
porozumienia w sprawie brexitu z UE istnieje możliwość 
nadgonienia przez brytyjskie akcje dystansu do 
porównywalnych spółek. 

Nasze pozycjonowanie na duration zmieniło się na negatywne. 
Pomimo niedawnego wzrostu rentowności obligacji 
rządowych, wyceny pozostają bardzo wysokie. Amerykańskie 
obligacje skarbowe pozostają użytecznym zabezpieczeniem 
w naszym portfelu, ponieważ Covid wciąż może 
zdestabilizować wzrost w krótkim okresie.  

Uważamy jednak, że niemieckie bundy oferują ograniczoną 
ochronę przed perspektywą rozczarowania wzrostem. 

W obszarze obligacji państwowych, z wyjątkiem obligacji 
skarbowych USA, jesteśmy niedoważeni na wszystkich 
głównych rynkach. Dla odmiany, jesteśmy pozytywnie 
nastawieni do długu z rynków wschodzących 
(denominowanego w USD), jednak pozostajemy bardzo 
selektywni, jeśli chodzi o waluty lokalne. 

Jeśli chodzi o obligacje korporacyjne, to pozytywnie 
oceniamy papiery z ratingiem inwestycyjnym (IG) ale 
jesteśmy negatywnie nastawieni do obligacji high yield. 
Ostatnie zacieśnienie się spreadów sprawiło, że wyceny 
stały się mniej atrakcyjne. Jednakże, dla sektora 
z ratingiem inwestycyjnym (IG) działania wspierające 
płynność ze strony banków centralnych, w szczególności 
zakupy dokonywane przez Fed oraz EBC, nadal pozytywnie 
wpływają na rynek. Dla kontrastu, fundamenty w sektorze 
HY, zwłaszcza na rynku amerykańskim, są słabe, 
a dźwignia finansowa przedsiębiorstw jest bliska szczytów, 
a pokrycie odsetek - rekordowo niskie. 

Nadal jesteśmy pozytywnie nastawieni do surowców 
i oczekujemy umiarkowanie dodatnich stóp zwrotu, gdy 
globalna aktywność gospodarcza zaczyna się 
normalizować. Utrzymaliśmy pozytywne nastawienie do 
sektora energii. Odbudowa popytu plus układ OPEC 
powinny wspierać cenę ropy. 

Jeśli chodzi o towary rolne, to wolimy pozostać na uboczu. 
Wyceny są wspierające, ale carry jest negatywne. 

Tymczasem nasze pozycjonowanie względem metali 
przemysłowych zmieniło się na neutralne. w dalszym ciągu 
obserwuje się silne ożywienie popytu ze strony Chin, 
szczególnie w zakresie wydatków na nieruchomości 
i infrastrukturę. w kwestii złota, obniżyliśmy pozycję do 
neutralnej. Jest to spowodowane niedawnym optymizmem 
w sprawie szczepionki w połączeniu z oznakami ożywienia 
gospodarczego. Dodatkowo, ciągła płynność ze strony 
banków centralnych stanowi podstawę środowiska 
ujemnych realnych stóp procentowych, które powinno 
wspierać ceny złota. 
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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 
⚫⚫⚫⚫⚫ 

Pomimo drogich wycen, w porównaniu 
z historią i ich odpowiednikami, oczekujemy, 
że amerykańskie akcje będą nadal przynosić 
dodatnie zyski. Pomaga w tym duża płynność 
zapewniona przez Fed. 

Pakiet budżetowych środków stymulacyjnych 
i ożywienie działalności gospodarczej 
oznaczają, że ograniczyliśmy nasze 
preferencje w zakresie akcji wysokiej jakości 
i wzrostowych. Zamiast tego nadal mamy 
pozycję na małych spółkach, które są jednym 
z głównych beneficjentów ponownego 
otwarcia zamkniętych sektorów gospodarki. 

Wzrost przypadków Covid rzuca cień na 
Wielką Brytanię. Uważamy jednak, że wiele 
z tych złych wiadomości zostało 
zdyskontowanych. Wraz z osiągnięciem 
przez rząd porozumienia brexitowego 
w sprawie UE istnieje możliwość dogonienia 
analogicznych rynków pod względem 
wyników przez brytyjskie spółki. 

Tymczasem polityka pieniężna pozostaje 
akomodacyjna. Bank Anglii (BoE) ogłosił 
niedawno kolejne 150 mld funtów zakupów 
w przyszłym roku. Niemniej jednak, 
gospodarka prawdopodobnie doświadczy 
podwójnego dna aktywności z powodu 
ograniczeń. 

Podnieśliśmy naszą ocenę europejskich akcji 
z wyłączeniem Wielkiej Brytanii do 
pozytywnej. Ze względu na cykliczny 
charakter rynku akcji, region najbardziej 
skorzysta na normalizacji działalności 
gospodarczej na świecie. Wycena akcji 
również pozostaje atrakcyjna w porównaniu 
z innymi podmiotami. 

Chociaż istniała pewna niepewność co do 
koordynacji fiskalnej, nadal oczekujemy 
wypłaty środków z funduszu naprawczego 
UE 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. Analitycy uaktualniają swoje 
prognozy zysków na rynku, a wyceny 
pozostają atrakcyjne. 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. Znaczne wsparcie ze strony władz 
w zakresie polityki fiskalnej i pieniężnej 
złagodziło skutki ograniczeń w zamykaniu 
przedsiębiorstw. 

W przypadku Australii ożywienie cen 
surowców, zwłaszcza rudy żelaza, oraz 
sytuacja w Chinach są pozytywne dla rynku. 
w Hongkongu wyceny nadal wyglądają 
atrakcyjnie, a ożywienie gospodarcze 
w Chinach powinno przynieść korzyści. 

Ze względu na siłę ożywienia gospodarczego 
w Chinach nadal faworyzujemy rynki 
wschodzące. w porównaniu z ostatnim 
kwartałem nastąpiło również pewne 
złagodzenie ryzyka związanego z wojną 
handlową, biorąc pod uwagę zwycięstwo 
Biden’a w wyborach w USA. 

W porównaniu z innymi rynkami, akcje 
z rynków wschodzących oferują atrakcyjne 
wyceny. Jednocześnie słabszy dolar 
amerykański wspiera korzystniejsze warunki 
pieniężne na rynkach wschodzących. 

 

 
 
 
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 durację zmieniło 
się na negatywne. Pomimo niedawnego 
wzrostu rentowności obligacji rządowych, 
wyceny pozostają bardzo drogie. Jednak 
w sytuacji, gdy banki centralne nadal 
dokonują zakupów, jesteśmy świadomi, 
że wzrost rentowności obligacji jest 
ograniczony. 

Wśród rynków długu skarbowego mamy 
neutralny pogląd na amerykańskie obligacje 
skarbowe, ponieważ ta klasa aktywów nadal 
służy jako zabezpieczenie w naszych 
portfelach. Dzieje się tak, ponieważ wirus 
nadal ma zdolność do wykolejania wzrostu 
w krótkim terminie. 

W międzyczasie utrzymaliśmy negatywne 
nastawienie do niemieckich obligacji, 
ponieważ uważamy, że ten rynek oferuje 
ograniczoną ochronę przed perspektywą 
rozczarowania wzrostem. Wyceny wyglądają 
bardzo kosztownie, ponieważ rynek oferuje 
ujemne rentowności. w 2021 r. stanął on 
również w obliczu wzrostu emisji obligacji. 

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

Na japońskich obligacjach rządowych (JGBs) 
mamy pozycję niedoważoną. Inflacja 
prawdopodobnie pozostanie znacznie niższa 
od celu, dlatego też działania Banku Japonii 
będą ograniczone do utrzymywania 
niekonwencjonalnej polityki przez dłuższy 
czas. 

Utrzymaliśmy naszą przeważoną pozycję 
w amerykańskich i europejskich obligacji 
korporacyjnych IG. Ciągłe zacieśnianie się 
poziomu spreadów pozostawia wyceny 
znacznie droższe, więc spready kredytowe 
mają ograniczoną możliwość dalszego 
zawężania. Tymczasem fundamenty takie jak 
dźwignia finansowa i pokrycie odsetek są 
słabe, ale ostatnio się ustabilizowało. 

W Stanach Zjednoczonych technika jest 
nadal pomocna, ponieważ Fed nadal ma 
możliwość zwiększenia zakupów 
amerykańskich obligacji IG, w razie 
potrzeby, co pomoże utrzymać zaufanie 
rynku. Zarówno program skupu obligacji 
korporacyjnych na rynku pierwotnym, jak 
i wtórnym został przedłużony do końca 
pierwszego kwartału 2021 roku. 

Programy stymulacyjne ze strony 
Europejskiego Banku Centralnego nadal 
wspierają europejskie obligacje 
korporacyjne z ratingiem inwestycyjnym. 
Popyt był ostatnio bardzo silny ze względu 
na poziomy rentowności, a EBC zwiększył 
zakupy do poziomu z marca i czerwca 
bieżącego roku. 

 

Obligacje indeksowane do 
inflacji 
⚫⚫⚫⚫⚫ 
Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do 
US- breakeven’ów. Oczekiwania dotyczące 
inflacji wracają do normy wraz z ożywieniem 
gospodarczym. Fed ogłosił niedawno, że 
będzie tolerował wyższą inflację, wskazując, 
że wysoce akomodacyjna polityka pieniężna 
zostanie utrzymana. 

W Stanach Zjednoczonych dźwignia 
finansowa korporacji spadła, ale nadal 
pozostaje na niemal szczytowym poziomie. 
W tym samym czasie pokrycie odsetek dla 
korporacji HY jest na rekordowo niskim 
poziomie. 

W przypadku europejskiego HY fundamenty 
wydają się silniejsze, biorąc pod uwagę 
mniejszą dźwignię finansową i lepsze 
pokrycie odsetek. Również oczekujemy, 
że wsparcie ze strony EBC w postaci 
awaryjnego programu zakupu na wypadek 
pandemii (PEPP) będzie kontynuowane do 
2021 r. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy 
neutralni w stosunku do europejskiego HY, 
ale negatywni w stosunku do USA HY, biorąc 
pod uwagę napięte wyceny i słabe 
fundamenty. 

Instrumenty dłużne 
rynków wschodzących 
⚫⚫⚫⚫⚫ 
Denominowane w USD: w środowisku o 
dużej płynności, nasza opinia na temat 
instrumentów dłużnych z rynków 
wschodzących (EMD) denominowanych 
w USD pozostaje bardzo pozytywna. 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:  
Pozostajemy nastawieni konstruktywnie, 
ponieważ sektor ten nadal zapewnia 
atrakcyjne możliwości pod względem 
wyceny. Większość rynków z bloku EMD 
wyceniła dalsze obniżki stóp procentowych. 
Jednakże oczekuje się, że banki centralne 
w tych krajach utrzymają bardzo 
akomodacyjną politykę, biorąc pod uwagę 
łagodne otoczenie inflacyjne. 
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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 
⚫⚫⚫⚫⚫ 

Nadal jesteśmy pozytywnie nastawieni do 
surowców i oczekujemy umiarkowanie 
dodatnich stóp zwrotu, gdy globalna 
aktywność gospodarcza zacznie się 
normalizować. 

Odnośnie energetyki ogółem, utrzymalismy 
pozytywną ocenę. z punktu widzenia popytu, 
wpływ drugiej fali Covid w Europie był 
mniejszy niż oczekiwano. Dane dotyczące 
mobilności na rynkach wschodzących nadal 
ulegają poprawie. Ogólnie rzecz ujmując, 
ożywienie popytu oraz umowa w ramach 
OPEC powinny wspierać cenę ropy. i na 
koniec, carry nie ciąży już stopom zwrotu, 
ponieważ krzywa ropy WTI nieznacznie 
przesunęła się w kierunku backwardation. 

Zmieniliśmy ocenę na pozytywną dla metali 
przemysłowych. w dalszym ciągu 
obserwujemy silne ożywienie popytu ze 
strony Chin, szczególnie w zakresie 
wydatków na nieruchomości i infrastrukturę. 
Chociaż władze zaczęły zacieśniać płynność. 

Jeśli chodzi o rolnictwo, wolimy pozostać 
z boku. Wyceny są wspierające, ale carry dla 
całego kompleksu jest negatywne. 
Tymczasem sektor pozostaje odporny, 
z uwagi na solidny popyt, wynikający 
z chińskich zobowiązań handlowych. 

W trakcie kwartału obniżyliśmy ocenę dla 
złota do pozycji neutralnej. Jest to 
spowodowane niedawnym optymizmem 
dotyczącym szczepionki w połączeniu 
z oznakami ożywienia gospodarczego. 
Dodatkowo, ciągła płynność ze strony 
banków centralnych stanowi podstawę 
środowiska ujemnych realnych stóp 
procentowych, które powinno wspierać ceny 
złota. 

Sektor przemysłowy był obszarem 
z najwyższymi stopami zwrotu w 2020 roku. 
Covid zwiększył popyt na sprzedaż 
detaliczną online i duże magazyny 
dystrybucyjne, które w ubiegłym roku pobiły 
nowy rekord. Podczas gdy w 2020 r. nastąpił 
wzrost nowych inwestycji, jest mało 
prawdopodobne, że doprowadzi to do 
powszechnej nadpodaży powierzchni. Tak 
więc wzrost czynszów prawdopodobnie 
wyniesie w tym roku 1-2% rocznie. 

W sektorze detalicznym wiele centrów 
handlowych straciło część swoich 
największych najemców, a w drugim 
kwartale mogą pojawić się kolejne 
niepowodzenia, jeśli rząd wstrzyma swoje 
programy wsparcia. Duża ilość pustych 
powierzchni oznacza, że w ciągu najbliższych 
trzech lat wartość czynszów w centrach 
handlowych prawdopodobnie spadnie 
o kolejne 20-25%. Spodziewamy się, że 
w 2021 r. wartość czynszów w dużych 
parkach handlowych spadnie o 5-8%. 

W krótkiej perspektywie czasowej Covid 
obniżył popyt na powierzchnie biurowe, a 
wskaźnik pustych powierzchni wzrósł o 2-
3%. Długie opóźnienie, które występuje 
pomiędzy decyzją firm o poszukiwaniu 
nowej powierzchni biurowej, a 
podpisywaniem umów najmu sugeruje, że 
w 2021 r. popyt pozostanie słaby, a wartości 
czynszów prawdopodobnie spadną o 5-7%. 

Ogólnie rzecz ujmując, spodziewamy się, że 
przemysł będzie w tym roku najsilniejszym 
z trzech głównych sektorów. Natomiast 
wartość kapitałowa centrów handlowych 
i rekreacyjnych prawdopodobnie spadnie 
w 2021 r. o 10% lub więcej. Wartości 
kapitałowa biur prawdopodobnie również 
spadnie w krótkim okresie, ale spadek ten 
powinien być bardziej ograniczony 
i w przyszłym roku prawdopodobnie nastąpi 
ożywienie, ponieważ wartości czynszów 
odbiją się od dna, a międzynarodowi 
inwestorzy rozpoczną licytowanie 
rentowności w dół. 

Europejskie rynki inwestycyjne ulegają 
polaryzacji, ponieważ inwestorzy 
i kredytodawcy koncentrują się na aktywach 
o bezpiecznych źródłach dochodów. Podczas 
gdy aktywa z segmentu „prime office”, 
„prime logistics” i „supermarket” są bardzo 
płynne, a rentowności w najlepszych obiekty 
są stabilne, a nawet spadają, to inwestorzy 
znacznie bardziej wahają się co do aktywów 
z niżej kategorii. 

Przewidujemy, że w ciągu najbliższych 12 
miesięcy stopy kapitalizacji dla 
drugorzędnych powierzchni biurowych 
i przemysłowych wzrosną o 0,25-0,5%, 
ponieważ inwestorzy przyczyniają się do 
słabszego wzrostu czynszów i dłuższych 
okresów najmu. w sektorze handlu 
detalicznego poza żywnością płynność jest 
bardzo niska, a stopy kapitalizacji zarówno 
dla najlepszych, jak i drugorzędnych 
obiektów prawdopodobnie wzrosną o co 
najmniej 1% w ciągu najbliższych 12 
miesięcy. 

Tymczasem relatywnie niskie stopy 
procentowe i rentowność obligacji w Europie 
pozwalają uzasadnić rentowności 
najlepszych biur poniżej 3%, a z najlepszych 
obiektów logistycznych poniżej 4%. Jednakże 
obecnie dostrzegamy większą wartość 
w innych częściach rynku inwestycyjnego. 

Preferujemy renowacje biur w centrach 
dużych miast, gdzie brakuje powierzchni 
klasy A oraz wysokiej jakości biura 
w lokalizacjach wschodzących, posiadających 
dobre połączenia komunikacyjne. 
Odpowiadają nam także obiekty handlowe 
osadzone w sprzedaży detalicznej i jednostki 
przemysłu lekkiego, które wymagają 
intensywnego zarządzania aktywami, ale 
gdzie rentowność wynosi zazwyczaj około 
5%. Na rynku hotelarskim spodziewamy się, 
że w przyszłym roku pojawi się wiele 
przypadków sprzedaży zagrożonych 
biznesów, które dadzą możliwość nabycia 
aktywów dobrej jakości z dyskontem. 
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Perspektywy 
ekonomiczne 
 

 

Podnieśliśmy prognozę, ale ryzyko pozostaje 

Podnieśliśmy naszą prognozę światowego wzrostu PKB 
w 2020 r. z -4,3% we wcześniejszej prognozie do -4,0% 
obecnie. Jest to spowodowane korektą w górę dotyczącą 
rynków wschodzących (z -2,7% do -1,9%), odzwierciedlającą 
lepszy wzrost poza Chinami. 

Nasze prognozy uwzględniają trudną zimę, zanim 
szczepionka przyniesie silniejsze ożywienie aktywności 
w drugiej połowie 2021 roku. Spodziewamy się rozciągnięcia 
ożywienia gospodarczego na rok 2022, ponieważ polityki 
fiskalna i pieniężna pozostają luźna, podczas gdy aktywność 
gospodarcza ulega normalizacji. Oczekujemy, że przez cały 
okres objęty prognozą wzrost gospodarczy będzie 
utrzymywał się w tempie powyżej potencjalnego. 
Tymczasem inflacja pozostaje relatywnie ograniczona, przy 
jedynie skromnym wzroście w odpowiedzi na wyższe ceny 
surowców. 

Taki schemat jest typowy dla fazy ożywienia w cyklu 
gospodarczym. Nasze prognozy na najbliższe dwa lata 
wyglądają bardzo podobnie do odbicia, obserwowanego po 
światowym kryzysie finansowym (GFC) w 2010 i 2011 roku 
(zob. wykres 1). 

Zrewidowalibyśmy prognozę silnie z uwagi na wiadomości o 
szczepionkach, ale w najbliższym czasie czeka nas okres 
słabszej aktywności. Spodziewamy się kolejnych restrykcji 
w USA i oczekujemy, że druga fala w Europie poskutkuje  

Szczepionka przynosi odnowienie 
nadziei, gdy pandemia przeciąga 

 

 

negatywnym wzrostem w IV kwartale. Efekty nabierają 
tempa się na pierwszy kwartał tego roku. Ponadto, nasze 
centralne założenie dotyczące dystrybucji i wystarczającej 
odporności, aby wznowić bardziej normalną działalność 
w drugiej połowie 2021 roku, pozostaje nienaruszone. 
Istnieje jednak możliwość, że szczepionka może być 
rozprowadzana wcześniej. 

Tymczasem Fed, EBC, BoJ i BoE utrzymują stopy procentowe 
na niezmienionym poziomie w całym okresie prognozy. 
Ogólnie rzecz biorąc, spodziewamy się, że inflacja będzie 
niska i stabilna, a przedstawiciele banków centralnych nadal 
będą obawiali się zagrożenia deflacją. Jak 
argumentowaliśmy wcześniej, nowe wytyczne Fed 
oznaczają, że będziemy potrzebowali okresu inflacji na 
poziomie 2% plus, aby osiągnąć cel przeciętnej inflacji. 
Oznacza to zerowe stopy procentowe i kontynuację QE. 

Jednak, jak ostrzegaliśmy w ostatnim kwartale, ożywienie 
będzie również oznaczać, że QE będzie bardziej umiarkowane. 
QE nadal prowadzone jest na całym świecie, w wyniku czego do 
końca okresu prognozy suma bilansowa Fed wzrośnie do około 
9 bilionów dolarów. Jest to wzrost o prawie 2 biliony dolarów 
w stosunku do dnia dzisiejszego, jednak spodziewamy się, że 
do 2022 roku tempo QE zmniejszy się do około 100 miliardów 
dolarów na kwartał, w porównaniu z obecnym tempem 
wynoszącym 360 miliardów dolarów. Może to wywołać kolejne 
„taper tantrum” (patrz scenariusze, poniżej). 

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

 
Źródło: Schroders Economics Group, 30 listopada 2020 r. Prosimy o zapoznanie się z zastrzeżeniem dotyczącym prognozy, 
znajdującym się na końcu dokumentu. 

Pozostałe kraje 
rozwijające się 
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Oceny regionalne 

W Stanach Zjednoczonych spodziewamy się okresu słabszej 
aktywności w najbliższym czasie, ponieważ liczymy się 
z kolejnymi ograniczeniami. Wzrost spowalnia, gdy 
wchodzimy w 2021 rok. Nasze oczekiwania względem 
silnego wzrostu w następstwie szczepionki oznaczają, że 
aktywność powróci do poziomu sprzed epidemii w drugiej 
połowie 2021 roku. 

Mówiąc ogólnie oczekujemy, że wzrost gospodarczy w USA 
spadnie o 3,6% w 2020 r. (poprzednio -4,1%) i wzrośnie do 
3,8% w 2021 r. Niskie ceny ropy naftowej i znaczna luka 
produkcyjna utrzymują inflację poniżej celu w okresie 
objętym prognozą na poziomie odpowiednio 1,6% w 2021 r. 
i 1,9% w 2021 r. 

Nasza prognoza wzrostu w strefie euro na ten rok została 
podwyższona dzięki lepszej poprawie aktywności w III 
kwartale. Ogólnie rzecz biorąc, nasza prognoza na rok 
2020 została zrewidowana w górę z -7,8% do -7,1%, przy 
czym Niemcy, wraz z kilkoma innymi mniejszymi państwami 
członkowskimi, odnotowały największą korektę w górę. 
Jednak w przypadku Francji, Włoch i Hiszpanii prognozy 
zostały obniżone. 

Powrót krajowych i regionalnych ograniczeń w celu 
powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa spowoduje 
prawdopodobnie, że większość państw członkowskich 
doświadczy w tym roku dalszego spadku PKB w czwartym 
kwartale. Co więcej, ograniczenia rozciągające się na nowy 
rok będą ciążyły wzrostowi w 2021 roku. Prognoza na 
2021 r. została obniżona z 6,2% wzrostu do 5,2%, ale wciąż 
oznacza to solidne ożywienie. Jeśli chodzi o inflację, to HICP 
(zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych) wyniesie  

przeciętnie tylko 0,3% w 2020 r., wzrastając do 0,8% 
w 2021 r. (po korekcie z 1,1%) i do 1,4% w 2022 r. 

Prognoza dla Wielkiej Brytanii nie różni się zbytnio od 
prognozy dla reszty Europy, ale kończy ona 2020 r. w gorszej 
kondycji (-11,3% wzrostu PKB), z długości okresu 
początkowego lockdownu we wcześniejszej części roku. 
Prawdopodobne jest również to, że będziemy mieli do 
czynienia z podwójnym dołkiem, z uwagi na ograniczenia 
w listopadzie i na początku 2021 r. 

Tymczasem odbicie w handlu światowym powinno nadal 
wspierać ożywienie w Japonii w czwartym kwartale poprzez 
podnoszenie nakładów inwestycyjnych, które mimo 
szerszego ożywienia nadal spadały w trzecim kwartale. 
Spodziewamy się przyspieszenia wzrostu do końca 2021 r., 
napędzanego silniejszym popytem po wprowadzeniu 
szczepionki oraz wsparciem ze strony bodźców fiskalnych. 
Ogólnie rzecz biorąc, powinno to pomóc w osiągnięciu 
wzrostu na poziomie 2,9% w 2021 roku. Rok 2022 może 
okazać się dobrym rokiem dla światowego handlu, co 
sprzyjałoby Japonii w osiągnięciu wzrostu na poziomie 1,8%. 

Jeśli chodzi o perspektywę inflacji w Japonii, to w IV kwartale 
2020 r. wskaźnik powinien okazać się ujemny, co wynika 
z połączenia efektu bazy i cen energii. Spodziewamy się, 
że łagodna deflacja utrzyma się do drugiej połowy 2021 r., 
kiedy to inflacja w segmencie energii powinna wzrosnąć, 
częściowo kompensując słabszą inflacją żywnościową 
i bazową. 

W trakcie 2020 r. gospodarka Chin osiągnęła relatywnie 
lepsze wyniki niż reszta świata, ponieważ władze 
stosunkowo dobrze poradziły sobie z wybuchem epidemii 
Covid. Były one również w stanie dostarczyć skuteczny 
pakiet wsparcia ekonomicznego. Oczekuje się, że opóźnione 
w czasie efekty tych działań stymulacyjnych przyczynią się 
do dalszego ożywienia wzrostu gospodarczego w pierwszej 
połowie 2021 roku. Tymczasem przewidujemy bardzo silne 
efekty bazy, wynikające ze znacznego spadku aktywności 
w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku. Te efekty bazy, 
w połączeniu z opóźnionym wpływem impulsu kredytowego, 
spowodują prawdopodobnie, że w 1. kwartale 2021 r. wzrost 
PKB przyspieszy do poziomu 15-20 % rok do roku. 

Spodziewamy się, że roczna stopa inflacji w Chinach będzie 
ujemna, ponieważ wzrost cen żywności na początku tego 
roku - zwłaszcza wieprzowiny - nie będzie już uwzględniany 
w porównaniach rocznych. Powinno to okazać się 
przejściowe, natomiast siła ożywienia gospodarczego 
najprawdopodobniej zapewni stopniowy wzrost inflacji 
bazowej w ciągu 2021 roku. 

Poza tym oczekujemy, że w 2022 r. chińska gospodarka 
powróci do trendu spowolnienia, w wyniku którego tempo 
wzrostu PKB stopniowo zmniejszało się w ostatniej dekadzie. 
Relatywnie silny wzrost na rynkach rozwiniętych, napędzany 
w dużej mierze przez sektor usług, będzie prawdopodobnie 
oferował jedynie marginalne wsparcie poprzez kanał 
handlowy. Przewidujemy wzrost w wysokości około 5,5%. 
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Wykres 2: Ryzyko wokół scenariusza bazowego 

 

Źródło: Schroders Economics Group. 30 listopada 2020 r. 

 

Scenariusze ryzyka 
gospodarczego 
Scenariusz „Taper tantrum 2” posiada 
najwyższe prawdopodobieństwo  
Zaktualizowaliśmy naszą analizę scenariuszy, aby 
odzwierciedlić przesunięcie się bilansu czynników ryzyka. 
Kontynuujemy odbudową w kształcie litery V, która obecnie 
opiera się na szybszym dostarczaniu szczepionek i mniej 
dotkliwych bliznach gospodarczych niż w scenariuszu 
bazowym. 

Nasze nowe scenariusze to: „powrót wojen handlowych” 
(Biden powołuje międzynarodowy sojusz, aby pociągnąć 
Chiny do odpowiedzialności, a cła wzrastają w czwartym 
kwartale przyszłego roku), „słabszy dolar amerykański” 
(oparty na większej koncentracji na bliźniaczych deficytach 
w USA przez inwestorów, którzy stają się niechętni do ich 
finansowania), „taper tantrum” (gdzie rynki reagują 
negatywnie na zmniejszenie skali QE) i koszmar „szczepionki 
zawodzą” (ten scenariusz przemawia sam za siebie 
i powoduje kolejną recesję pod koniec przyszłego roku). 

Pod względem wpływu na aktywność gospodarczą nasza 
siatka scenariuszy pokazuje różnice w poziomie wzrostu 
i inflacji w porównaniu z naszym scenariuszem bazowym 
(wykres 2). 
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Wykres 3: Prawdopodobieństwo scenariuszy 

 
Źródło: Schroders Economics Group. Styczeń 2021 r. 

 

Chociaż nie stanowi to bezpośredniego ryzyka dla perspektyw 
ekonomicznych, to drugie taper tantrum otrzymuje relatywnie 
wysokie prawdopodobieństwo. Ostatni krok Fedu w kierunku 
polityki celu przeciętnej inflacji (ang. Average Inflation Targeting, 
AIT) wzmocnił oczekiwania inwestorów, że polityka ta pozostanie 
luźna przez dłuższy okres czasu. Rentowność dziesięcioletnich 
obligacji skarbowych USA jest bliska historycznym minimom, 
podczas gdy spready kredytowe w USA znacznie spadły. 

Innym z naszych nowych scenariuszy jest słabszy dolar 
amerykański. Dolar amerykański (indeks DXY) osłabił się o 6,7% 
w 2020 roku, dzięki zwycięstwu Bidena. Jednak konwencjonalne 
modele wyceny waluty sugerują, że jest ona nadal 
przewartościowana, szczególnie względem walut z EM, co 
sugeruje, że istnieje pewna przestrzeń. Scenariusz zakłada, że dolar 
spadnie o 10% w stosunku do wszystkich walut w 2020 r., a kolejne 
10% w następnym roku, przy zachowaniu płynnej trajektorii. 
Prowadzi to do poprawy sytuacji dla eksportu z USA, kosztem 
większości innych krajów. Jednakże w tym scenariuszu zwiększa się 
światowa wymiana handlowa i rosną ceny ryzykownych aktywów. 

Nasz nowy scenariusz wojen handlowych ma takie samo 
prawdopodobieństwo. Relatywnie wyciszona oficjalna reakcja Chin 
na objęcie prezydentury przez Bidena być może wskazuje, że 
stosunki między tymi dwoma krajami mają pozostać chłodne. 
Wreszcie, scenariusz „gwałtownego ożywienia gospodarczego na 
świecie (V)” nadal posiada relatywnie wysokie 
prawdopodobieństwo, ponieważ wydatki w niektórych obszarach 
gospodarki przekraczają poziom sprzed Covid. 

Ogólnie rzecz biorąc, zważywszy na nasze dwa pozostałe 
scenariusze, bilans ryzyka przesunął się w kierunku deflacyjnym 
pod wpływem zmiany naszych scenariuszy i wysokiego 
prawdopodobieństwa taper tantrum, które przeważa nad 
prawdopodobieństwem szans na ożywienie w kształcie litery V. 
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Tabela 1: Podsumowanie scenariuszy ryzyka 

 Podsumowanie Wpływ makro 

 

 
Silne 
ożywienie na 
świecie 

Globalny wzrost gospodarczy odbija 
gwałtownie wraz z pojawieniem się 
szczepionki pod koniec ubiegłego roku, 
pozwalając 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, a polityka 
rządowa z powodzeniem zapobiega trwałej 
utracie produkcji. 

Reflacyjny: Jest to scenariusz najbliższy ożywieniu „w kształcie V”. w pierwszej 
połowie 2021 r. gospodarki odnotowują produkcję przewyższającą poziom sprzed 
COVID, wzrasta również inflacja, w miarę wzrostu cen surowców. w większości 
krajów polityka pieniężna jest zaostrzana do końca 2021 r., a wsparcie polityki 
fiskalnej jest ograniczane. 

 
 

 
Słabszy USD 

Deprecjacja dolara amerykańskiego 
w stosunku do wszystkich walut przebiega 
płynnie o 10% w 2021 roku i o kolejne 10% 
w 2022 roku. 

Deflacyjny/neutralny: Wzrost konkurencyjności zewnętrznej wspiera wzrost 
gospodarczy USA. z uwagi na dominację dolara amerykańskiego w handlu, 
słabszy dolar wraz z wyższym wzrostem gospodarczym USA pomaga podnieść 
poziom handlu światowego. Rynki wschodzące również czerpią korzyści 
z łagodniejszych warunków finansowania, które wspierają wzrost gospodarczy, 
umożliwiając utrzymywanie luźniejszej polityki pieniężnej. EBC i BoJ obniżają stopy 
procentowe, aby zrównoważyć zaostrzenie warunków finansowych. Eksport 
w tych krajach staje się droższy, a spadek zaufania i zysków prowadzi również do 
wycofania się z inwestycji. Silniejsza waluta hamuje również pewien wzrost 
eksportu w Chinach. To z nawiązką kompensuje wzrost gospodarczy USA i EM. 
Choć pojawia się deflacja dla reszty świata poprzez niższą inflację z powodu cen 
importu, to wyższy wzrost i inflacja w USA pozwalają Fed na podniesienie stóp 
pod koniec 2022 r. 

 

 
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 lockdown’ów 
w całym czwartym kwartale 2021 r. i połowę 
pierwszego kwartału 2022 r. 

Deflacyjny: Wzrost w 4 kwartale mocno ucierpi, a wraz ze znoszeniem 
lockdown’ów ożywienie gospodarcze w 2022 r. jest bardziej kruche, ze względu na 
spadek zaufania 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. 

 

 
Taper  
tantrum 2 

Gdy Fed rozpocznie „tapering” w III kwartale 
2021 r., rentowności amerykańskich obligacji 
gwałtownie wzrosną, co spowoduje 
podniesienie awersji do ryzyka. Prowadzi to 
następnie do zdarzeń kredytowych, gdy 
inwestorzy wycofują się z finansowania 
ryzykownych aktywów. 

Deflacyjny: 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 następuje 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, 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. 30 listopada 2020 r. 
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Rynkowe stopy zwrotu 
 Całkowita stopa zwrotu Waluta Grudzień Q4 2020 r. 
 
 
 
 

 

Akcje 

S&P 500 — Stany Zjednoczone USD 3,8 12,1 18,4 

FTSE 100 — Wielka Brytania GBP 3,3 10,9 -11,5 

EURO STOXX 50 EUR 1,8 11,4 -2,6 

DAX — Niemcy EUR 3,2 7,5 3,5 

IBEX — Hiszpania EUR 0,5 21,2 -12,7 

FTSE MIB — Włochy EUR 0,8 17,0 -3,3 

TOPIX — Japonia JPY 3,0 11,2 7,4 

S&P/ASX 200 — Australia AUD 1,2 13,7 1,4 

HANG SENG — Hongkong HKD 3,4 16,2 -0,3 
 
 

Akcje — rynki 
wschodzące 

MSCI EM LOKALNE 6,1 16,1 19,5 

MSCI Chiny CNY 2,6 10,7 28,3 

MSCI Rosja RUB 7,0 17,0 3,4 

MSCI Indie INR 8,7 20,0 18,6 

MSCI Brazylia BRL 9,6 26,3 4,8 
 
 
 

Obligacje 
skarbowe 
(10-letnie) 

Amerykańskie obligacje skarbowe USD -0,6 -1,9 12,6% 

Brytyjskie obligacje skarbowe GBP 1,0 0,3 6,6 

Niemieckie obligacje skarbowe EUR 0,0 0,4 4,0 

Japońskie obligacje skarbowe JPY 0,1 0,1 -0,1 

Australijskie obligacje skarbowe AUD -0,6 -1,0 5,1 

Kanadyjskie obligacje skarbowe CAD 0,1 -0,8 9,7 
 
 
 

 

Surowce 

GSCI Surowce USD 6,0 14,5 -23.7 

GSCI Metale szlachetne USD 7,5 0,8 23.0 

GSCI Metale przemysłowe USD -0,2 13,9 14,8 

GSCI Towary rolne USD 10,4 19,2 14,9 

GSCI Energia USD 6,3 16,9 -46,3 

Ropa naftowa (Brent) USD 8,8 26,6 -21,7 

Złoto USD 7,0 -0,1 24,8 
 

Obligacje 
korporacyjne 

Bank of America/Merrill Lynch US high yield master USD 1,9 6,5 6,2 

Bank of America/Merrill Lynch US corporate master USD 0,5 3,0 9,8 
 

Instrumenty 
dłużne rynków 
wschodzących 

JP Morgan Global EMBI USD 1,8 5,5 5,9 

JP Morgan EMBI+ USD 2,0 5,6 7,1 

JP Morgan ELMI+ LOKALNE 0,2 0,5 2,9 
 Stopy zwrotu spot Waluta Grudzień Q4 2020 r. 
 
 

 

Waluty 

EUR/USD 2,3 4,3 9,0 

EUR/JPY 1,3 2,1 3,6 

USD/JPY -1,0 -2,2 -5,0 

GBP/USD 2,4 5,7 3,2 

USD/AUD -4,5 -7,1 -8,9 

USD/CAD -1,7 -4,6 -1,8 

 
 
Źródło: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group. 31 grudnia 2020 r. 
Uwaga: Tło w kolorach od niebieskiego do czerwonego przedstawia wyniki od najwyższych do najniższych w każdym okresie.
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