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Wstęp Ryzykowne aktywa ucierpiały w trzecim kwartale za sprawą powrotu obaw 
inwestorów o globalny wzrost gospodarczy. Punktem zapalnym były Chiny, gdzie 
wskaźniki aktywności nadal słabną, a rządowa interwencja na rynku walut i akcji 
zdezorientowała wielu inwestorów patrzących na dalszy kierunek tych działań. 
Pojawiały się również wątpliwości odnośnie możliwości tamtejszych władz do 
kontrolowania chińskiej gospodarki. Stan niepewności podsyciła jeszcze 
Amerykańska Rezerwa Federalna, uchylając się we wrześniu przed podniesieniem 
stóp procentowych Skłoniło to inwestorów do pytań czy bank centralny wie coś, 
czego oni nie wiedzą. W tym samym czasie, kryzys w Grecji, przykuwający 
największą uwagę w drugim kwartale, zszedł na drugi plan po tym, jak Unia 
zgodziła się przyznać Grecji nowy pakiet pomocy finansowej. 
Dalsza rozbieżność pomiędzy rozwiniętymi i wschodzącymi rynkami nadal 
pozostaje jednym z kluczowych tematów 2015 roku. Główne wskaźniki sugerują 
utrzymanie się tego trendu w nadchodzących miesiącach. Rozwinięte gospodarki 
nie będą jednak odporne na znaczne spowolnienie w Chinach. Nasza analiza 
w tym kwartale koncentruje się właśnie na globalnych skutkach dla rynków 
i gospodarek w przypadku realizacji takiego scenariusza.  
W ogólnym ujęciu, nasze stanowisko zakłada dalsze nastawienie na akcje, 
szczególnie te z rynków rozwiniętych. W dużym stopniu podyktowane jest to 
atrakcyjną premią za ryzyko. Biorąc jednak pod uwagę niepewności, w obliczu 
których stoi światowa gospodarka, w naszych portfelach utrzymujemy zarazem 
duration na neutralnym poziomie. Podwyższone ryzyko twardego lądowania Chin 
jest jednym z powodów utrzymania przez nas niedoważenia akcji rynków 
wschodzących, pomimo wartości jakie oferują walory z tego regionu. 
W tym kwartale nasze analizy koncentrują się na roli skupu akcji własnych przez 
przedsiębiorstwa. Załączamy również coroczną aktualizację przewidywanych 
siedmioletnich stóp zwrotu, która zawiera także średniookresową ocenę wielu klas 
aktywów.  
Keith Wade, Główny ekonomista i strateg, Schroders 
12 października 2015 r. 
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Chiny i rynki wschodzące przyciągały uwagę rynków finansowych już od początku 
sierpnia. Nasz komitet alokacji aktywów postrzega obecnie scenariusz twardego 
lądowania Chin za największe ryzyko mające charakter tzw. czarnego łabędzia. Z 
kolei decyzja amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) o niepodnoszeniu stóp we 
wrześniu, była w dużym stopniu konsekwencją wydarzeń w drugiej gospodarce 
świata. 

W USA, niższe ceny surowców oraz silny dolar ciążą cenom dóbr konsumpcyjnych, 
dając Rezerwie Federalnej więcej czasu na utrzymywanie stóp procentowych 
bliskich zeru. Fed uważnie wypatruje oznak twardego lądowania w Chinach, co 
dodatkowo spotęgowałoby presję deflacyjną w całej światowej gospodarce. 

Oczywiście taki obrót spraw utrzyma niską inflację w USA w krótkim terminie. Nadal 
jednak widzimy rosnącą presję na ceny, powstającą poprzez rynek pracy. Według 
większości wyliczeń, stopa bezrobocia osiągnęła stan równowagi i przy obecnych 
tendencjach będzie dalej spadać w nadchodzących miesiącach. To prawda, że 
poziom zarobków jeszcze nie przyspieszył, jednak naszym zdaniem jest to jedynie 
kwestia czasu zanim zobaczymy wzrost kosztów zatrudnienia. 

Uwzględniając jednak globalne tendencje deflacyjne, będziemy musieli jeszcze 
zaobserwować twarde dowody na rosnący poziom wynagrodzeń, zanim Fed będzie 
zupełnie przekonany, że inflacja zmierza z powrotem ku zakładanym 2%. A to może 
potrwać. Jeśli skoncentrujemy się na wskaźniku Employment Cost Index, 
postrzeganym jako najlepszy wskaźnik presji płacowej w danej gospodarce, 
będziemy musieli poczekać na kolejne dane na koniec października, a potem 
prawdopodobnie na te z końca stycznia, zanim będziemy mogli z pewnością 
stwierdzić wzrost kosztów zatrudnienia. 

Ponieważ jednak zewnętrzne czynniki dominują nad krajowymi, można twierdzić, że 
perspektywa Fed zależy od sytuacji w Chinach. Naszym zdaniem, Chiny w 
najbliższych miesiącach mogą zyskać za sprawą wsparcia fiskalnego, ale ogólna 
ocena wskazuje na sytuację, w której wzrost gospodarczy ustawicznie spada. 
Nasze wskaźniki sugerują, że wzrost będzie spadał do 6% w 2016 r., z powodu 
strukturalnych przeciwności gospodarczych, wynikających z nadmiaru mocy 
produkcyjnych. Zatem, bez twardego lądowania, ale bez wyraźnego odbicia trendu.  

W Europie, Grecja wreszcie zaakceptowała warunki swoich wierzycieli aby 
otrzymać dodatkowe fundusze, unikając tym samym wyjścia ze strefy euro, jednak 
dopiero po zawoalowanej groźbie wyrzucenia. Ostatnio, podobnie jak w USA, 
uwaga świata przeniosła się na spowolnienie w Chinach i jego rosnący wpływ na 
wzrost gospodarczy w całym regionie. W dodatku, kryzys imigracyjny zdominował 
debatę polityczną, w której wymuszone kwoty przyjmowanych imigrantów 
powodowały ostre starcia pomiędzy krajami członkowskimi. 

W tym samym czasie gospodarka Japonii w trzecim kwartale wydaje się ponownie 
osuwać w recesję, przy PKB zmierzającym ku kolejnemu z rzędu spadkowi. Jest to 
rozczarowujące i odzwierciedlające słabszy popyt wśród zagranicznych partnerów 
handlowych z Azji.  

 

Chociaż szefowa Fed Janet Yellen zapowiedziała, że spodziewa się podwyżki stóp 
w tym roku, decyzja ta uzależniona jest od danych. Jednak wobec braku 
gwałtownego zwrotu sytuacji w Chinach i na rynkach wschodzących, takie ramy 
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czasowe wydają się mało prawdopodobne.  Bezrobocie ma dalej spadać w 
nadchodzących miesiącach, jednak przeszkoda do rozpoczęcia podwyżek stóp 
przez Fed została wykreowana przez otoczenie globalne. Odsunęliśmy naszą 
prognozę pierwszych podwyżek podstawowej stopy procentowej Fed na marzec 
2016 r. i wypłaszczyliśmy krzywą tak, że stopy osiągną 1% do końca 2016 r.  

W innych rejonach, niska inflacja przez dłuższy czas powstrzymuje działania 
banków centralnych. I tak na przykład, nie spodziewamy się żeby Bank Anglii 
podniósł stopy przed majem przyszłego roku. Taka sytuacja utrzyma wzrost na 
rynkach rozwiniętych skierowany na usługi i wewnętrzne ożywienie. Dla strefy euro, 
zachodzi dość wysokie prawdopodobieństwo przedłużenia programu luzowania 
ilościowego przez Europejski Bank Centrlany (EBC) poza wrzesień przyszłego roku. 
Jest również szansa, że Bank Japonii zwiększy swój program luzowania ilościowo-
jakościowego. Najprawdopodobniej zależeć to jednak będzie od działań 
politycznych w Chinach. Naszym bazowym założeniem jest brak dalszej znaczącej 
dewaluacji juana przez chiński rząd. Jeśli nie mamy racji, możemy być świadkami 
okresu destabilizacji, w którym kraje będą starać się zyskać przewagę dewaluując 
kursy swoich walut, co ostatecznie musi zakończyć się fiaskiem. 

 
Konsekwencje 
dla rynków 

 
Przyglądając się naszym ocenom poszczególnych klas aktywów, pozytywnie 
oceniamy akcje, przede wszystkim europejskie (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) 
oraz japońskie. W tym kwartale obniżyliśmy naszą ocenę dla rynków wschodzących 
poniżej zera. Musimy zaobserwować znaczącą poprawę perspektyw wzrostu 
gospodarczego dla rynków wschodzących oraz stabilizację przepływów 
kapitałowych aby przyjąć bardziej pozytywną opinię.  
W odniesieniu do parametru duracji, całkowita ocena jest neutralna, podobnie jak w 
minionym kwartale. Momentum oraz cykliczne wskaźniki dla obligacji pozostają 
dodatnie, przy ospałym wzroście i inflacji w porównaniu do ich historycznych 
wartości. Pomimo tego, wskaźnik wartości jest na neutralnym poziomie po 
odbudowaniu premii w pierwszym kwartale. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do 
obligacji europejskich z powodu możliwości dalszych interwencji ze strony EBC, 
które prawdopodobnie odbiją się na rzeczywistej rentowności wspierając ceny 
obligacji.  
Nasza opinia o obligacjach korporacyjnych jest ogólnie bardziej pozytywna niż w 
zeszłym kwartale, zarówno dla obligacji amerykańskich, jak i europejskich, z uwagi 
na poszerzenie się spreadów i bardziej atrakcyjne wyceny. Polityka monetarna 
wydaje się sprzyjająca i tym samym zwiększająca korzyści z mechanizmu carry-
trade w przypadku obligacji korporacyjnych. Cykliczny wzrost niewypłacalności 
przedsiębiorstw wydaje się już ujęty w cenach w przypadku takich sektorów jak np. 
energetyczny. 
Ogólna ocena surowców pozostaje na poziomie neutralnym, bez zmiany od 
ostatniego kwartału. Nareszcie widzimy spadek produkcji zarówno w amerykańskim 
sektorze wydobycia gazu łupkowego, jak i w głównych państwach OPEC, co 
najprawdopodobniej wkrótce spowoduje stabilizację cen energii. W tym samym 
czasie, chociaż zbiory pszenicy, kukurydzy i soi zmierzają ku kolejnym rekordowym 
poziomom, El Nino pozostaje wśród obaw, co oznacza, że wypatrujemy zagrożeń 
pogodowych w okresie przyszłorocznych zbiorów. Złoto utrzymuje się poniżej zera, 
podobnie jak w poprzednim kwartale. 
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 Tabela 1: Tabela alokacji aktywów - podsumowanie 

Akcje + Obligacje 0   
Alternatywne 
klasy 
aktywów 

0 Środki 
pieniężne - 

Region  Region  Sektor  Sektor    
USA 0  Amerykańskie 

obligacje 
skarbowe 

0 (-)  Rządowy 0 Nieruchomości 
w Wielkiej 
Brytanii 
Nieruchomości 
w Unii 
Europejskiej 

+ 
+ 

  

Europa (z 
wyłączeniem 
Wielkiej 
Brytanii) 

+   Brytyjskie 
obligacje 
skarbowe 

+ Obligacje 
powiązane z 
inflacją 

0 Surowce 0   

Wielka 
Brytania 

0 (+)  Obligacje 
skarbowe 
strefy euro 

+ (0) Obligacje 
korporacyjne  
na poziomie 
inwestycyjnym 

0 (-) Złoto -   

Kraje 
Pacyfiku (bez 
Japonii) 

0 Instrumenty 
dłużne rynków 
wschodzących 
(USD) 

- (0)  Obligacje high 
yield 

+ (-)     

Japonia + (0)          
Rynki 
wschodzące 

- (0)         

Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 
oznacza pozycję neutralną. Niniejsza alokacja aktywów służy jedynie ilustracji. Rzeczywiste portfele klientów będą 
odbiegać od niej w zależności od mandatu, benchmarku, profilu ryzyka oraz dostępności i ryzyka poszczególnych klas 
aktywów w danym regionie. Dla alternatywnych klas aktywów, z uwagi na ich niepłynny charakter, stosowane będą 
ograniczenia w wykorzystywaniu w portfelach klientów. W nawiasach podaliśmy pozycje z naszej analizy z ubiegłego 
kwartału. Źródło: Schroders, październik 2015 r. 

  

 
Perspektywy dla rynku akcji w ujęciu regionalnym  
Główne punkty 
 

+ Akcje  

0 USA Utrzymujemy neutralną ocenę akcji amerykańskich. Naszym zdaniem rynek będzie 
poruszał się w trendzie bocznym, jako że chociaż polityka monetarna pozostanie 
najpewniej nakierowana na stymulację wzrostu, a zatem sprzyjająca, to wzrost 
zysków spółek ucierpi za sprawą presji silnego dolara.  

0 
(+) 

Wielka 
Brytania 

Ocena akcji brytyjskich została obniżona do neutralnej z jednego punktu powyżej zera 
w ubiegłym kwartale. Indeks FTSE 100 zawiera wiele spółek powiązanych z rynkami 
surowców, których zyski będą nadal pod presją. Ta słabość będzie kompensowała siłę 
sektora wewnętrznego. 

+ Europa  
(z 
wyłączeniem 
Wielkiej 
Brytanii) 

Jesteśmy pozytywnie nastawieni wobec akcji europejskich, ponieważ dostrzegamy 
oznaki poprawy w dostępie do kredytu za sprawą rosnącego ożywienia 
gospodarczego. Wskaźniki wyprzedzające nieznacznie się poprawiły, a dynamika 
zysków jest znaczna. 

+ 
(0) 

Japonia Podnieśliśmy naszą ocenę japońskich akcji powyżej zera od ostatniego kwartału. 
Podobają się nam lokalne działania Japonii, która stoi w obliczu strukturalnych reform. 
Nikkei 400, nowy indeks obejmujący spółki spełniające standardy globalnych 
inwestycji jest silnym motywatorem, odpowiedzialnym za wzrost skupu akcji własnych 
oraz wyższy wskaźnik rentowności kapitału własnego.  Zyski japońskich firm znajdują 
się głęboko w fazie wzrostu, związanej z dobrą koniunkturą na rynku akcji. 
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0 Kraje 
Pacyfiku z 
wyłączeniem 
Japonii 
(Australia,  
Nowa 
Zelandia, 
Hongkong  
i Singapur) 

W tym miesiącu utrzymujemy neutralną prognozę dla krajów Pacyfiku, z wyłączeniem 
Japonii. Wyceny w dalszym ciągu zyskują na atrakcyjności. Utrzymujemy jednak 
nasze ostrożne stanowisko, z uwagi na uzależnienie tego regionu od Chin. 

 

- 
(0) 

Rynki 
wschodzące 

Akcje rynków wschodzących zostały zredukowane poniżej zera, za sprawą dalszej 
słabości tych gospodarek i załamujących się cen surowców, które ograniczają zyski 
spółek. Chociaż negatywne nastroje inwestorów sięgnęły obecnie apogeum, to 
uważamy, że jest jeszcze za wcześnie na zajmowanie pozycji zakładających odbicie, 
jako że do odbudowy zyskowności niezbędna będzie dalsza restrukturyzacja. 

 

Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną.  
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Opinie na temat instrumentów o stałym dochodzie  
Główne punkty 

0 Obligacje  

0 Skarbowe Nasza ocena obligacji skarbowych państw rozwiniętych nie uległa zmianie. 
Pozostajemy neutralni wobec ryzyka stopy procentowej, choć dostrzegamy zarówno 
momentum na rynku, jak i poprawę czynników jakościowych. W naszej opinii, 
pomimo wzrostu premii czasowej w pierwszych miesiącach roku, wartość obligacji 
pozostaje na neutralnym poziomie. 

Oczekiwania inflacyjne w USA spadły jeszcze mocniej, po tym jak Chiny zdewaluowały 
juana. To uzasadnia naszą neutralną ocenę amerykańskich obligacji skarbowych, pomimo 
ogólnie silnej gospodarki. Zweryfikowaliśmy kształt krzywej, w przypadku której papiery ok. 
5-letnie  postrzegamy jako dosyć drogie, ale za to krótki koniec przesunął się wyżej. 

Jesteśmy nadal pozytywnie nastawieni do obligacji brytyjskich, ponieważ wciąż 
czerpią one znaczne korzyści z niskich stóp procentowych i luzowania ilościowego w 
strefie euro. Ich spread w relacji do bundów wygląda korzystnie, uwzględniając 
pozytywny wpływ z efektów carry-trade jak i roll-down. W dalszym ciągu preferujemy 
scenariusz wypłaszczenia się krzywej, obstawiając jej długi koniec. Nadal też 
jesteśmy nastawieni pozytywnie do obligacji 10-letnich. 

Podnieśliśmy naszą ocenę bundów ponieważ dalsze działania EBC mogą odcisnąć 
się na rzeczywistej rentowności, a mocniejszy nieco kurs euro powinien wesprzeć 
ceny 10-letnich obligacji niemieckich. 

W tym miesiącu pozostajemy przy naszej neutralnej ocenie ryzyka stopy procentowej 
w Japonii. Pomimo skrajnie nieatrakcyjnych rentowności, wsparcie ze strony Banku 
Japonii jest nadal oczekiwane. 

0  
(-) 

Obligacje 
korporacyjne 
na poziomie 
inwestycyjnym 

Po wielu miesiącach negatywnego nastawienia, podnieśliśmy ocenę obligacji 
korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym do neutralnej. Spready wzrosły do 
poziomów powyżej historycznych średnich, co powinno zapewnić zainteresowanie 
ze strony inwestorów instytucjonalnych. 

Europejskie obligacje korporacyjne na poziomie inwestycyjnym zyskały w naszej 
ocenie do dwóch punktów powyżej zera, z powodu zdecydowanej poprawy ich 
wycen na przestrzeni ostatnich miesięcy. Strefa euro powinna zyskać dzięki gołębiej 
polityce banku centralnego i nieznacznej poprawie koniunktury. Europejski cykl 
kredytowy wydaje się odrobinę mniej zaawansowany niż w USA.  

+ (-) Obligacje 
high yield 

Podnieśliśmy ocenę dla papierów high yield z USA do pozytywnej. Spready 
kredytowe wyceniają nadzwyczajne ryzyka, takie jak 40% wskaźnik bankructw w 
sektorze energetycznym, a odpływy zdają się powoli słabnąć. Papiery z USA 
wyglądają też atrakcyjniej w relacji do europejskich odpowiedników. 

Nasza ocena w odniesieniu do europejskich obligacji high yield pozostaje neutralna. 
Wskaźnik niewypłacalności utrzymuje się nisko i najprawdopodobniej nie wzrośnie 
znacząco, przy założeniu scenariusza, w którym wspierająca polityka monetarna 
zapewni firmom dostęp do taniego finansowania. Niemniej jednak nadal 
monitorujemy mniejszą płynność w ramach tej klasy aktywów, która powstrzymuje 
nas przed dalszym podwyższeniem prognozy. 

- (0) Instrumenty 
dłużne rynków 
wschodzących 
denominowane 
w dolarach 

Do jednego punktu poniżej zera obniżyliśmy ocenę obligacji rynków wschodzących 
denominowanych w USD. Nasze wskaźniki momentum przełamały kluczowe bariery 
techniczne, a warunki fundamentalne dalej się pogarszają. W szczególności unikamy 
największych emitentów takich jak Turcja, Rosja i Brazylia. 

0 Obligacje 
powiązane z 
inflacją 

Amerykańskie obligacje powiązane z inflacją oceniamy na poziomie neutralnym od 
czasu gwałtownego spadku oczekiwań dotyczących inflacji. 

Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną.   
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Perspektywy dla alternatywnych klas aktywów  
Główne punkty 

 Alternatywne 
klasy aktywów  

0 Surowce Surowce cykliczne, takie jak energetyczne i metale przemysłowe zostały szczególnie 
dotknięte wskutek spowolnienia w Chinach. Jednak podaż w przyszłości zapewne 
ulegnie ograniczeniu, co skłania nas do przyznania neutralnej oceny. 

Ceny energii spadły do takich poziomów, że wymusiło to dyscyplinę finansową u 
głównych graczy rynku ropy. W rezultacie, ceny w przyszłości zapewne wzrosną, 
skoro spada wydobycie zarówno wśród amerykańskich producentów gazu łupkowego 
jak i głównych krajów OPEC, co prawdopodobnie wkrótce spowoduje stabilizację cen 
energii. 

Z podobnych względów utrzymujemy nasze neutralne stanowisko wobec 
podstawowych metali, dla których właśnie obserwujemy korektę po stronie podaży. 
Pomimo braku stabilizacji twardych danych, Chiny pewnym krokiem przeszły w cykl 
luzowania, przyspieszając wydatki na infrastrukturę oraz łagodząc politykę 
monetarną.  

Utrzymujemy nasze neutralne stanowisko odnośnie towarów rolnych, pomimo wzrostu 
siły El Nino. Jest to trzecie najsilniejsze takie wydarzenie od 65 lat, dlatego zwracamy 
uwagę na zagrożenia pogodowe w kontekście przyszłorocznych zbiorów. 

 
+ 
 

Nieruchomości 
w Wielkiej 
Brytanii 
 

Przewidujemy, że brytyjski rynek nieruchomości komercyjnych odnotuje kolejny dobry 
rok w 2015, przy zysku z kapitału sięgającym blisko 10% i całkowitym stopom zwrotu 
na poziomie 15%. Głównym motorem będzie spadek rentowności, chociaż wzrost 
zysków z wynajmu rzędu 3% również powinien przyczynić się pozytywnie.  
Konsensus ostatniego Forum Nieruchomości Inwestycyjnych (IPF) zakłada 4% 
wzrostu kapitału w 2016 r., a następnie utrzymanie się cen w latach 2017-2018. 
Chociaż zgadzamy się z taką oceną kolejnego roku, to przewidujemy nieznaczny 
spadek wartości kapitałowych nieruchomości w 2017 r. lub 2018 r., kiedy Bank Anglii 
zaostrzy swoją politykę monetarną. Naszym zdaniem segmenty rynku z dobrymi 
perspektywami na wzrost oraz aktywa odwrócone mogą mieć charakter defensywny. 

+ Nieruchomości 
w Europie 

Oczekujemy, że całkowite stopy zwrotu z przeciętnej nieruchomości europejskiej o 
ratingu inwestycyjnym wyniosą przeciętnie 6-8% w skali roku, od końca 2015 roku do 
końca 2019 r. Oczekujemy wyższych zysków w głównych miastach takich jak 
Amsterdam, Berlin, Madryt, Monachium i Paryż, za sprawą silniejszego wzrostu 
zaludnienia i kondycji gospodarki. Całkowite zwroty będą najpewniej większe w 
początkowej fazie, zakładając że rentowności będą w dalszym ciągu spadać w 
przyszłym roku, przed ich późniejszą stabilizacją. Zwrot z kapitału powinien korzystać 
na stabilnym wzroście z wynajmu w latach 2016-17.  
Główną szansą na wyższy zysk jest scenariusz, że rozbudowa przestrzeni biurowej 
będzie niska przez dłuższy okres czasu, co spowoduje szybszy niż przewidywano 
wzrost korzyści z wynajmu. Głównym ryzykiem strat jest scenariusz twardego 
lądowania chińskiej gospodarki, co uderzyłoby nie tylko w eksport, ale również w 
przychody z turystyki we Francji i Włoszech oraz napływy kapitałowe z Południowo-
Wschodniej Azji. Co więcej, istnieją liczne ryzyka polityczne, włącznie z możliwością 
przekreślenia ostatniego porozumienia z Grecją i możliwością przegranej 
konserwatywnego rządu w Hiszpanii w nadchodzących wyborach w grudniu. 

Uwaga: Opinie dotyczące nieruchomości są oparte na komentarzach zespołu Schroders Property Research. 

Wyjaśnienie: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum: +++, minimum: ---); 0 oznacza pozycję neutralną. 
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Rynkowe stopy zwrotu 
  Całkowity zwrot Waluta wrzesień III kw. 

Od 
początku 

roku 

Akcje 

S&P 500 — Stany Zjednoczone USD -2,5 -6,4 -5,3 

FTSE 100 — Wielka Brytania GBP -2,9 -6,1 -4,9 

EURO STOXX 50 EUR -5,0 -9,2 1,4 

DAX — Niemcy EUR -5,8 -11,7 -1,5 

IBEX — Hiszpania EUR -6,8 -10,6 -4,4 

FTSE MIB — Włochy EUR -2,6 -4,9 14,9 

TOPIX — Japonia JPY -7,5 -12,8 2,0 

S&P/ASX 200 — Australia AUD -3,0 -6,6 -3,7 

HANG SENG — Hongkong HKD –3,2 -19,8 -8,9 

Akcje — rynki 
wschodzące 

MSCI EM Lokalna -1,7 -12,0 -6,9 

MSCI Chiny CNY -1,9 -22,7 -11,3 

MSCI Rosja RUB -5,6 -2,6 17,3 

MSCI Indie INR -0,8 -3,9 -1,5 

MSCI Brazylia BRL -3,7 -14,8 -9,0 

Obligacje 
skarbowe  
(10-letnie) 

Amerykańskie obligacje skarbowe USD 1,4 3,0 2,5 

Brytyjskie obligacje skarbowe GBP 1,8 3,8 2,0 

Niemieckie obligacje skarbowe EUR 2,0 2,2 0,5 

Japońskie obligacje skarbowe JPY 0,5 1,3 0,8 

Australijskie obligacje skarbowe AUD 0,3 4,0 3,5 

Kanadyjskie obligacje skarbowe CAD 0,4 2,5 4,8 

Surowce 

GSCI Surowce USD -6,3 -19,3 -19,5 

GSCI Metale szlachetne USD -1,4 -5,2 -6,4 

GSCI Metale przemysłowe USD -1,4 -9,9 -19,2 

GSCI Towary rolne USD 3,1 -12,9 -13,7 

GSCI Energia USD -10,0 -24,4 -22,2 

Ropa naftowa (Brent) USD -4,5 -22,4 -14,9 

Złoto USD -1,4 -4,7 -6,1 

Instrumenty 
kredytowe 

Bank of America/Merrill Lynch US high 
yield master USD -2,6 -4,9 -2,5 

Bank of America/Merrill Lynch US 
corporate master USD 0,5 0,4 -0,1 

Instrumenty 
dłużne rynków 
wschodzących 

JP Morgan Global EMBI USD -1,4 -2,0 -0,3 

JP Morgan EMBI+ USD -1,1 -0,9 0,1 

JP Morgan ELMI+ Lokalna 0,5 1,1 3,7 

Waluty 

EUR/USD   -0,3 0,2 -7,9 

EUR/JPY   -1,4 -1,9 -7,5 

JPY/USD   1,1 2,1 -0,4 

GBP/USD   -1,4 -3,7 -2,8 

AUD/USD   -1,2 -8,5 -12,8 

CAD/USD   -1,3 -6,1 -12,4 

Źródło: Thomson Datastream, Bloomberg, 30 września 2015 r.  
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Uwaga: Tło w kolorach od niebieskiego do czerwonego przedstawia wyniki od najwyższych do najniższych w każdym okresie.
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Ważne informacje: Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców. Ten dokument nie jest adresowany do klientów detalicznych. Niniejszy dokument powstał 
wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek 
instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na 
zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do 
faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem 
przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej 
kwoty. W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec zmianie. Wydawca: Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London 
EC2V 7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez Financial Conduct Authority. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. Prognozy przedstawione 
w dokumencie są wynikiem 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. Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać 
z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, 
który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób 
trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej www.schroders.pl. FTSE International Limited („FTSE”) © FTSE 2015. „FTSE®” jest zastrzeżonym znakiem towarowym giełdy London Stock 
Exchange Plc (Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie) i firmy The Financial Times Limited, używanym przez firmę FTSE International Limited zgodnie z licencją. Wszystkie prawa do indeksów FTSE 
i/lub klasyfikacji FTSE przysługują firmie FTSE i/lub jej licencjodawcom. Firma FTSE ani jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy ani pominięcia w indeksach FTSE i/lub 
klasyfikacjach FTSE lub w danych bazowych. Dalsze rozpowszechnianie danych FTSE bez wyraźnej pisemnej zgody firmy FTSE jest niedozwolone.  1015/w46433/PL1015 
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