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Wstęp 

Ryzykowne aktywa odbiły gwałtownie w pierwszym kwartale, przy czym dla akcji w USA był to jeden 
z najlepszych pierwszych kwartałów w historii. Wysokie stopy zwrotu odnotowano także w Chinach 
kontynentalnych (A-shares), które okazały się najsilniejsze w tym okresie, oraz w Europie, gdzie wyróżnił się 
rynek we Włoszech.  Częściowo można przypisać to odbiciu po znaczących spadkach z końcówki minionego 
roku, które wywołały wyprzedaż na rynku. Jednakże kluczowym czynnikiem była zmiana w polityce monetarnej 
prowadzonej przez Rezerwę Federalną USA, która zasygnalizowała zakończenie podwyżek stóp procentowych 
oraz wcześniejsze niż oczekiwano stabilizowanie swojego bilansu. Wywołało to rajd na rynku obligacji 
skarbowych ze spadkami rentowności, gdyż inwestorzy wyceniali luźniejszą politykę pieniężną. Spadek 
rentowności, w połączeniu ze wzrostem apetytu na ryzyko, wspierał silny rajd na rynkach obligacji 
korporacyjnych i stanowił podporę dla ożywienia na akcjach. 

Nasza strategia alokacji aktywów skoncentrowała się na zwiększeniu duration oraz ryzyka poprzez strategie 
carry, by czerpać korzyści z uwarunkowań luźniejszej polityki pieniężnej w okresie, kiedy oczekiwania względem 
wzrostu wciąż są niskie. Jest to odzwierciedlone przede wszystkim w znaczącej zmianie z niedoważania do 
przeważania segmentu high yield oraz europejskich obligacji korporacyjnych z ratingiem inwestycyjnym.  
Ograniczyliśmy pozycję na akcjach do neutralnej, jednak wciąż przeważamy rynki wschodzące, na których 
wyceny są atrakcyjne oraz gdzie region powinien czerpać korzyści z umocnienia cen surowców i ewentualnego 
osłabienia dolara.   

Inwestorzy są obecnie bardzo skoncentrowani na odwróceniu się krzywej rentowności obligacji skarbowych 
USA, które w przeszłości było wiarygodnym wskaźnikiem recesji. Pisaliśmy o tym pod koniec minionego roku 
(zobacz Globalne perspektywy dla rynku IV kw. 2018). Pokazaliśmy, że rynki akcji wciąż mogą rosnąć po 
odwróceniu się krzywej rentowności, gdyż oczekiwania względem stóp procentowych spadają. Jednakże 
ostateczne recesje nie są korzystne dla ryzykownych aktywów i zaznaczamy wyraźnie, co nasze prognozy 
gospodarcze oraz scenariusze oznaczają dla zysków w trakcie dwóch najbliższych lat. Przy alokacji i ocenie 
ryzyka inwestorzy będą potrzebowali równowagi pomiędzy luzowaniem polityki i niższymi oczekiwaniami 
względem zysków spółek.  

 

 

 

Keith Wade 

Chief Economist and Strategist, 3 kwietnia 2019



 Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców 
 

 

 Globalne perspektywy dla rynku 4 

 

Alokacja aktywów — opinie: Grupa multi-asset 

Przegląd globalny 

W tym kwartale zmieniliśmy naszą prognozę dla światowej gospodarki, uwzględniając bardziej 
łagodne spowolnienie wzrostu w trakcie dwóch najbliższych lat. Zrewidowaliśmy w dół naszą 
prognozę na rok 2019 r. do 2,8%, jednak podnieśliśmy projekcję na rok 2020 do 2,7% 
(odpowiednio z wcześniejszych 2,9% oraz 2,5%) Obniżka prognozy na rok 2019 wynika z cięć dla 
strefy euro, Wielkiej Brytanii oraz Japonii, podczas gdy w przypadku Chin perspektywy nieznacznie 
wzrosły. Jednakże dla roku 2020 rewizja w górę jest spójna dla wszystkich regionów. 

Po spadkach cen ropy zredukowaliśmy nasze prognozy inflacji CPI na lata 2019 i 2020 dla 
wszystkich regionów w Europie. Na globalną inflację wpływ będzie miało potencjalne ustąpienie 
napięć handlowych pomiędzy USA i Chinami. Chociaż obie strony wciąż mają przed sobą trudności 
do pokonania, to perspektywy dla handlu znacząco poprawiły się od czasu naszej poprzedniej 
prognozy.  

Jeśli chodzi o nasze scenariusze, to nasz balans ryzyka przesunął się w kierunku deflacji ze 
stagflacji, zgodnie z naszym profilem niższej inflacji. W tym kwartale wprowadzamy 
scenariusz "Recesja z wyłączeniem USA", by odzwierciedlić obawy dotyczące 
międzynarodowego wzrostu. Utrzymujemy scenariusz "Recesja w USA w 2020 r.", który 
pozostaje największym zagrożeniem dla naszej bazowej oceny. 

Słabszy wzrost oraz łagodniejsza inflacja skutkują nieznacznie luźniejszą polityką pieniężną 
niż ta, która obowiązywała przy naszej wcześniejszej prognozie. Uważamy, że po zmianie 
stanowiska na gołębie Rezerwa Federalna USA (Fed) utrzyma stopy procentowe przez 
pozostałą część 2019 r. zanim obniży je dwukrotnie w przyszłym roku. W międzyczasie 
mniejszego znaczenia nabrała podwyżka stóp w Wielkiej Brytanii oraz w strefie euro, z 
zaledwie jedną zmianą ze strony Banku Anglii (BoE) oraz brakiem ruchu przez Europejski 
Bank Centralny (EBC) do roku 2020.  Oczekujemy również, że Bank Japonii (BoJ) raczej 
pozostawi politykę bez zmian niż ponownie zacieśni swoją politykę kontrolowania krzywej 
rentowności. Jeśli chodzi o Chiny, to prognozujemy dalsze luzowanie poprzez niższy 
współczynnik rezerwy obowiązkowej (ang. reserve requirement ratio, RRR), który na obecną 
chwilę ma osiągnąć wartość 10% do końca 2020 r. (wcześniej 11%). 

Przyglądając się naszym opiniom na temat klas aktywów utrzymaliśmy nasze neutralne 
nastawienie do globalnych akcji. Chociaż wciąż uważamy, że wzrost zysków spółek będzie 
wspierał akcje w bliskim terminie, to przewidujemy ograniczone pole do poprawy w dłuższym 
okresie. Nasze modele wskazują na to, że po ostatnich wzrostach ceny akcji w większym 
stopniu odzwierciedlają pełny obraz sytuacji. Zdajemy sobie jednak sprawę, że akcje są 
podatne na zacieśnianie się warunków finansowych na świecie, w odpowiedzi na potencjalnie 
wyższą aktywność gospodarczą w II kw. Ponadto, rosnącej zmienności może towarzyszyć 
zwiększona niepewność względem polityki i podejmowanych działań. 

Jeśli chodzi o akcje, to preferujemy rynki wschodzące (EM), w następstwie wzrostu 
pozytywnych rewizji zysków. Wyceny akcji z EM są atrakcyjne po znaczącej wyprzedaży w 2018 
r. Czynnikiem wspierającym jest również potencjalny dodatkowy bodziec stymulacyjny ze 
strony Chin. Ponadto, w nadchodzących miesiącach bardziej stabilny dolar może być 
katalizatorem dla scenariusza wyższych zysków spółek na rynkach wschodzących. 

Przy gołębim nastawieniu Fed staliśmy się mniej zaniepokojeni o ryzyko recesji w krótkim terminie. 
Jednakże chcielibyśmy dostrzec stabilizację perspektyw dla zysków, zanim podniesiemy naszą 
ocenę z poziomu neutralnego. Chociaż rewizje zysków uległy pogorszeniu, to nasze oczekiwania 
względem zysków i wzrostu przychodów wciąż wspierają akcje z USA.  

Jeśli chodzi o akcje z Japonii, to obniżyliśmy naszą ocenę do neutralnej. Uważamy, że eksport 
będzie zmagał się trudnościami, z uwagi na słabsze perspektywy globalnego wzrostu i 
silniejszego jena. Sądzimy, że istnieją pewne sygnały poprawy sytuacji krajowej. Dopóki nie 
zauważymy wyraźnego wzrostu popytu krajowego, a w szczególności nakładów 
inwestycyjnych, pozostaniemy neutralni.  W ramach regionu Pacyfiku z wyłączeniem Japonii 
pozostajemy neutralni względem akcji z Australii, gdzie dynamika zysków jest pozytywna. 

Dla kontrastu, spodziewamy się, że Europa z wyłączeniem Wielkiej Brytanii oraz Wielka 
Brytania będą mierzyły się z trudnościami, a zatem obniżyliśmy nasze oceny dla tych dwóch 
regionów.  Rewizje zysków w Europie poprawiły się w ostatnim czasie. Jednak z uwagi na to, 
że w prognozach zysków dla regionu przyjęto wyższe marże, pozostajemy ostrożni.  Podczas 

Przegląd ekonomiczny 

Polityka banków 
centralnych 

Konsekwencje  
dla rynków 
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gdy bardziej konkurencyjny obraz zysków powinien prowadzić do wzrostów europejskich 
akcji, to wskaźniki aktywności gospodarczej są niepokojące, a uwarunkowania do nadania 
nowej oceny są wciąż niewystarczające. Uważamy, że umocnienie się funta pozostanie 
czynnikiem niekorzystnym dla akcji z Wielkiej Brytanii, w szczególności spółek o wysokiej 
kapitalizacji. Utrzymująca się niepewność co do negocjacji w sprawie Brexitu oraz jej wpływ 
na gospodarkę również będzie ciężarem dla akcji.  

Jeśli chodzi o ryzyko stopy procentowej, to naszą ocenę dla obligacji skarbowych 
podnieśliśmy do poziomu neutralnego. Podczas gdy wyceny pozostają wysokie, to ostatnie 
wskaźniki na świecie uwypuklają potencjał do dalszego utrzymywania się niskiej aktywności 
gospodarczej. Wśród rynków obligacji jesteśmy negatywnie nastawieni do brytyjskich giltów, 
ale neutralni względem papierów skarbowych USA i japońskich obligacji rządowych (JGB) oraz 
pozytywnie oceniamy niemieckie bundy, z uwagi na atrakcyjne carry. Pozostajemy neutralni 
względem długu z rynków wschodzących, zarówno w przypadku obligacji denominowanych w 
USD, jak i w walutach lokalnych. 

Przechodząc do rynków obligacji korporacyjnych, pozostaliśmy negatywnie nastawieni do 
USA, gdyż jakość kredytowa uległa pogorszeniu. Ocenę dla europejskich obligacji o ratingu 
inwestycyjnym (IG) zmieniliśmy na pozytywną, z uwagi na sprzyjającą politykę monetarną, 
wspierającą płynność na rynku. W przypadku obligacji korporacyjnych z segmentu high yield 
(HY) jesteśmy pozytywnie nastawieni do rynku USA. Podnieśliśmy również naszą ocenę dla 
europejskich papierów z tego segmentu, do poziomu neutralnego. Chociaż wyceny są 
wysokie, to spready na obligacjach high yield w USA są stabilne, a wysokie wskaźniki pokrycia 
odsetek są czynnikiem korzystnym. W Europie atrakcyjne wyceny wspierają podniesienie 
oceny dla korporacyjnych obligacji high yield do poziomu neutralnego.  

Perspektywy dla surowców ogółem obniżyliśmy do neutralnych, z uwagi na pogorszenie się 
zarówno carry, jak i dynamiki cen na rynku. Obniżyliśmy ocenę dla złota, mając na względzie 
obawy o silniejszego dolara. Podobnie zredukowaliśmy ocenę dla towarów rolnych do neutralnej, 
ze względu na wysokie poziomy zapasów. Pozostajemy neutralni względem rynku energii, jednak 
dostrzegamy wysoką wrażliwość cen ropy na ograniczenie produkcji przez OPEC, ponieważ podaż 
ze strony USA odgrywa coraz ważniejszą rolę. I na koniec, nasze pozycjonowanie się na metalach 
przemysłowych pozostaje neutralne, gdyż dopóki Chiny nie wprowadzą zakrojonych na szeroką 
skalę inicjatyw fiskalnych, potencjał do wzrostów będzie ograniczony. 

Tabela 1: Tabela z alokacją aktywów - podsumowanie 

Akcje 0 (+)  Obligacje 0   Alternatywne 
klasy aktywów 0  Gotówka +  

Region  Region  Sektor  Sektor    

USA 0 (+) Amerykańskie 
obligacje skarbowe 0 (-) Obligacje 

skarbowe 0 (-)  

Nieruchomości 
Wlk. Brytania 
nieruchomości 
UE 

– 
+   

Europa z 
wyłączeniem 
Wielkiej 
Brytanii 

- (0)  Brytyjskie gilty - (0) Indeksowane 
do inflacji + (0)  Surowce 0 (+)    

Wlk. Brytania - (0)  Obligacje skarbowe 
ze strefy euro + (0) IG USA 

IG UE 
– 
+ (–)  Złoto 0 (+)    

Kraje 
regionu 
Pacyfiku bez 
Japonii 

0  
Instrumenty dłużne 
z rynków 
wschodzących (USD)  

0 HY USA 
HY UE 

+ (-) 
0 (-)     

Japonia 0 (+) 

Instrumenty dłużne 
z rynków 
wschodzących 
(waluta lokalna) 

0       

Rynki 
wschodzące +           

Legenda: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum ++, minimum: - -); 0 oznacza pozycję neutralną.  
Uwaga: Powyższa alokacja aktywów służy jedynie celom ilustracyjnym. 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. Opinie na temat akcji, 
obligacji rządowych oraz surowców dotyczą stopy zwrotu w relacji do gotówki i odnoszą się do walut lokalnych. Podstawę dla oceny w 
odniesieniu do obligacji korporacyjnych oraz obligacji high yield stanowi poziom spreadów kredytowych (tj. zabezpieczonych przed ryzykiem 
stopy procentowej). Źródło: Schroders, marzec 2019 r. 
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Perspektywy dla rynków akcji w ujęciu 
regionalnym  

Główne punkty 

0 (+) Akcje  

0 (+) USA Zmniejszyliśmy nasze pozycje na akcjach z USA do poziomu neutralnego, przede wszystkim z 
uwagi na zmianę perspektyw dla zysków. Chociaż bardziej gołębie stanowisko banku 
centralnego rozwiało obawy przed recesją w średnim terminie, to istnieją ryzyka związane z 
zyskami spółek.  Chcielibyśmy dostrzec stabilizację w tym obszarze, zanim zdecydujemy się 
na podwyższenie oceny.  
Wciąż uważamy, że akcje z USA mogą dostarczyć pozytywnych stóp zwrotu w 2019 r. Jednak 
słabsze otoczenie  makro oznacza, że czynniki które przemawiały za preferowaniem przez 
nas tego rynku przemijają.    

- (0) Wlk. Brytania Obniżyliśmy także ocenę dla akcji z Wielkiej Brytanii, z uwagi na umocnienie się szterlinga. 
Silniejsza waluta będzie przeciwnością dla rynku w krótkim terminie, szczególnie dla spółek o 
wysokiej kapitalizacji. Jeśli brytyjski rząd osiągnie porozumienie w sprawie Brexitu, to małe i 
średnie spółki będą prawdopodobnie relatywnie silniejsze.  

- (0) Europa  
z wyłączeniem Wielkiej 
Brytanii 

Po okresie niskich zysków sytuacja europejskich spółek zaczęła się poprawiać. Założenie wyższych 
marż jest obecnie ujęte w prognozach, jednak akcje z Europy wciąż wyglądają na tanie. Uważamy, 
że wyceny mają swoje uzasadnienie, zważywszy na narastające w regionie wyzwania polityczne i 
cykliczne. Na marginesie, wskaźniki aktywności gospodarczej są niepokojące, jednak bardziej 
konkurencyjny obraz zysków powinien wspierać akcje europejskich spółek. Jednak 
uwarunkowania do nadania nowej oceny są wciąż niewystarczające.  

0 (+) Japonia Przy słabszych perspektywach dla globalnego wzrostu oraz przy silniejszym jenie eksport 
wciąż będzie zmagał się z trudnościami. Istnieje niewiele dowodów na to, że sytuacja 
krajowej gospodarki ulegnie poprawie. W związku z tym naszą ocenę dla japońskich spółek 
zmieniamy z pozytywnej do neutralnej. Z drugiej jednak strony zyski japońskich spółek 
zbliżone są do rekordowych poziomów, zarówno w ujęciu historycznym, jak i kroczącym. Na 
tym etapie również wyceny wyglądają na atrakcyjne. Jednakże brak zaufania wśród 
inwestorów zagranicznych pozostanie w najbliższej przyszłości wyzwaniem.  
Chociaż istnieje potencjał do odbicia na rynku akcji, to nie dostrzegamy katalizatora, który 
byłby wystarczający do odwrócenia trendu. Dopóki nie dostrzeżemy wyraźnego wzrostu 
popytu krajowego, a w szczególności nakładów inwestycyjnych, pozostaniemy neutralni.   

0 Kraje Pacyfiku z 
wyłączeniem Japonii 
(Australia,  
Nowa Zelandia,  
Hongkong i  
Singapur) 

Oczekujemy, że wyniki akcji krajów Pacyfiku (bez Japonii) będą zbieżne z wynikami globalnych 
akcji. W ramach regionu jesteśmy neutralnie nastawieni do akcji z Australii, gdzie dynamika 
zysków jest dodatnia. Jednak dane krajowe są niepokojące i oczekujemy, że pozostaną słabe.  
Pozostajemy neutralni względem Singapuru. Rynek pracy staje się silniejszy, a wzrost 
kredytów jest wyraźny. Jednak wciąż istnieją obawy o napięcia handlowe, jeśli negocjacje 
zakończą się fiaskiem. Jeśli ryzyka ustąpią, to możemy rozważyć podwyżkę oceny. W 
przypadku Hong Kongu utrzymujemy przeważanie rynku, z uwagi na pozytywną obecnie 
dynamikę zysków oraz wzrost napływu środków z zagranicznych funduszy.  
Ogólnie rzecz ujmując, region Pacyfiku z wyłączeniem Japonii zyska, jeśli napięcia handlowe 
ustąpią. Jednak Australia odpowiada za ponad połowę wartości indeksu, a jej słaba sytuacja 
wewnętrzna jest czynnikiem niekorzystnym.  

+ Rynki wschodzące Wyceny spółek z rynków wschodzących (EM) są atrakcyjne po znaczącej wyprzedaży w 2018 r. 
Nastąpiła również gwałtowna poprawa zysków, co przełożyło się na atrakcyjność przyszłych 
wycen. W ujęciu fundamentalnym rynek skorzysta na wstrzymaniu przez Fed cyklu podwyżek 
stóp procentowych i ostatnim czynniki stymulującym ze strony Chin, chociaż jego 
skuteczność została zakwestionowana. Podobnie jak w przypadku Pacyfiku z wyłączeniem 
Japonii, złagodzenie konfliktów handlowych w 2019 r. uruchomi duży potencjał do wzrostów 
akcji z rynków wschodzących (EM). 

Uwaga: Oceny dla akcji zostały skorygowane w górę w tym kwartale, by odzwierciedlić zrewidowaną tabelę scoringową, która uwzględnia 
stopy zwrotu w relacji do gotówki, co czyni ją spójną z ocenami pozostałych rynków. Nie oznaczają one podwyżki naszych oczekiwań. 
Legenda: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum ++, minimum - -); 0 oznacza pozycję neutralną. 
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Perspektywy dla obligacji 

Główne punkty 

+ Obligacje  

0 (-)  Obligacje skarbowe Podczas gdy wyceny pozostają wysokie, to ostatnie wskaźniki na świecie uwypuklają potencjał 
do dalszego utrzymywania się niskiej aktywności gospodarczej. Jeśli ta tendencja się utrzyma, 
to spodziewamy się pozostawienia przez banki centralne akomodacyjnej polityki pieniężnej, co 
z kolei będzie stanowiło wsparcie dla rynków obligacji skarbowych. 
W lutym nasza ocena dla obligacji skarbowych USA była negatywna, teraz zmieniliśmy ją na 
neutralną. Amerykański Fed zrobił zwrot w kierunku gołębiego stanowiska oraz zmniejszył swoje 
oczekiwania względem przyszłych podwyżek stóp procentowych. Szacunki bieżącej kondycji 
gospodarki USA, przewidujące wzrost w krótkim terminie, osłabiły się wraz bardziej umiarkowaną 
aktywnością, przynajmniej na jakiś czas. Perspektywy dla popytu i podaży dla amerykańskich 
obligacji skarbowych pozostają mieszane gdzie kluczowym aspektem jest strona popytowa. 
Równowaga przechyla się w stronę popytu krajowego, przy czym rentowności pozostają niskie, 
pomimo zmniejszonych napływów ze strony zagranicy. Czynnikiem wspierającym było ogłoszenie 
przez Fed wcześniejszego niż oczekiwano zakończenia ograniczania jego bilansu.  
Staliśmy się pozytywnie nastawieni do niemieckich bundów, zarówno z uwagi na ryzyko 
wzrostu gospodarczego, jak i na ich hedgingowe cechy dla inwestorów zagranicznych. Ostatnie 
dane gospodarcze rozczarowały i powinny utrzymać wspierającą politykę EBC. W międzyczasie 
- z perspektywy strategii carry - różnice w stopach procentowych pozostają atrakcyjne dla 
inwestorów zagranicznych, w szczególności z USA. 
Nasza ocena brytyjskich giltów jest negatywna, a prognozy wzrostu gospodarczego w Wielkiej 
Brytanii pozostają relatywnie stabilne, chociaż znaczenie ma tutaj efekt niskiej bazy. Przy 
utrzymującym się podwyższonym poziomie niepewności, związanej z negocjacjami w sprawie 
Brexitu, trudno jest ocenić perspektywy w długim terminie. Niezależnie od tego, czy dojdzie do 
pozytywnego rozstrzygnięcia, rynek nie ujmuje jeszcze w cenach jakiegokolwiek zacieśnienia 
polityki pieniężnej. Przy braku znaczących zmian w polityce utrzymujemy naszą neutralną 
ocenę dla JGB (japońskich obligacji rządowych). 

 
 
 
– 
+ (–) 

Obligacje korporacyjne 
o ratingu inwestycyjnym 
(IG) 
 
USA 
UE 

Sektor IG w USA pozostaje silnie zadłużony w porównaniu z wartościami historycznymi, a 
dynamika gospodarcza późnej fazy cyklu sugeruje ryzyko spadków. Pogarszające się 
fundamenty, wraz z podwyższonymi wycenami skłaniają nas do potrzymania naszych 
negatywnych perspektyw dla IG w USA. 
Dzięki atrakcyjnym spreadom i sprzyjającemu otoczeniu monetarnemu staliśmy się pozytywnie 
nastawieni do europejskiego sektora IG. W krótkim terminie uwarunkowania będą bardziej 
korzystne dla IG niż dla obligacji skarbowych. 

 
 
 
+ (–) 
0 (-) 

Obligacje high yield (HY) 
 
 
USA 
UE 

Staliśmy się bardziej pozytywnie nastawieni do perspektyw dla rynku high yield w USA. Spready 
są stabilne, jeśli nie wyśrubowane, jednak wysokie pokrycie odsetek oraz łagodne otoczenie 
gospodarcze są czynnikami wspierającymi.  
Spodziewamy się, że EBC utrzyma otoczenie akomodacyjnej polityki dla spółek. Przy warunkach 
relatywnie silnie wspierającej polityki podnieśliśmy naszą ocenę dla europejskiego rynku high 
yield. Negatywną ocenę z marca zmieniliśmy na neutralną. 

0  Instrumenty dłużne z 
rynków wschodzących 
denominowane w USD 

Jedną z kluczowych przeszkód dla długu z rynków wschodzących w 2018 r. był coraz bardziej 
jastrzębio nastawiony Fed. Przy warunkach relatywnie silnie wspierającej polityki podnieśliśmy 
naszą ocenę dla europejskiego rynku high yield. Negatywną ocenę z marca zmieniliśmy na 
neutralną. Niemniej jednak wyceny nie są atrakcyjne i pozostajemy neutralnie nastawieni do 
sektora (zarówno denominowanego w walucie lokalnej, jak i w USD). Wciąż utrzymują się 
ponadto napięcia handlowe pomiędzy USA i Chinami. 

0  Instrumenty dłużne z 
rynków wschodzących w 
walucie lokalnej 

+ (0) Obligacje indeksowane 
do inflacji 

Podnieśliśmy naszą ocenę dla amerykańskich obligacji indeksowanych do inflacji do 
pozytywnej, mimo że inflacja wciąż okazuje się niższa. W dużej mierze jest to konsekwencją 
niższych cen energii.  Przy wyłączeniu cen żywności i energii inflacja pozostaje zbliżona  do 
celów banków centralnych. Bank centralny wskazał, że jest skłonny do utrzymywania inflacji 
powyżej celu przez dłuższy czas. 

Uwaga: Opinie na temat obligacji rządowych bazują na stopach zwrotu w relacji do gotówki i odnoszą się do walut lokalnych. Podstawę dla 
oceny w odniesieniu do obligacji korporacyjnych oraz obligacji high yield stanowi poziom spreadów kredytowych (tj. zabezpieczonych przed 
ryzykiem stopy procentowej). Legenda: +/- 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 Z perspektywy top-down nasze autorskie mierniki aktywności dalej się pogarszają, a wskaźniki 
momentum pozostają negatywne dla surowców.  W przypadku złota obniżyliśmy notę do 
neutralnej, z uwagi na ryzyko, że USA będą najsilniejszą gospodarką na świecie. To umocni 
dolara i zredukuje obawy o wzrost. Co więcej, obecne poziomy są mniej atrakcyjne po rajdzie 
cen złota w tym roku.  
Podobnie, jesteśmy neutralni wobec towarów rolnych, przy pozytywnej nocie kwartał wcześniej 
Znaczący wzrost zapasów ograniczył potencjał silnego odbicia cen w przypadku porozumienia 
handlowego USA-Chiny. Dodatkowo prawdopodobieństwo anomalii pogodowych z uwagi na El 
Niño spadło, co redukuje ryzyko po stronie podaży.  
Odnośnie rynku energii pozostajemy neutralni. Jednakże zdajemy sobie sprawę z wysokiej 
wrażliwości cen ropy na cięcia ze strony OPEC, choć produkcja ze strony USA odgrywa coraz 
ważniejszą rolę w globalnej podaży. 
Kończąc, nasza ocena metali przemysłowych pozostaje neutralna.  Chociaż dane dotyczące 
zadłużenia poprawiły się w Chinach, raczej nie znajdzie to przełożenia na ceny metali.  Dopóki w 
Chinach stymulacja fiskalna nie będzie istotnie większa, potencjał wzrostu metali jest 
ograniczony.  
Ostatecznie nadajemy neutralną notę, z uwagi na słabsze perspektywy dla złota  
 i towarów rolnych.  

– Nieruchomości w 
Wielkiej Brytanii 

Spodziewamy się, że całkowity zwrot z wszystkich typów nieruchomości będzie delikatnie 
negatywny w 2019 roku, ale uśredniony wynik zamaskuje wysoką dyspersję wyników z różnych 
typów nieruchomości. Dla przykładu, centra handlowe drugiej kategorii mogą stracić na 
wartości 15% w tym roku, podczas gdy wartości kapitałowe biur przemysłowych i regionalnych 
będą stabilne, przy założeniu uporządkowanego Brexitu. W naszych zdywersyfikowanych 
portfelach koncentrujemy się na nieruchomościach przemysłowych/logistycznych przy wysoce 
zaludnionych centrach i biurach w tzw. Winning Cities (Zwycięskie Miasta). Inwestujemy również 
w niektóre niszowe typy i strategie (np. dług powiązany z nieruchomościami, ziemię pod 
zabudowę mieszkalną), które powinny być mniej skorelowane z głównymi rynkami 
komercyjnymi.  
Pomijając Brexit, spodziewamy się, że najbardziej odpornymi sektorami będą nieruchomości 
przemysłowe typu multi-let oraz biura w takich dynamicznych Winning Cities jak Brighton, 
Bristol, Cambridge, Leeds, Manchester, Milton Keynes, Oxford i Reading. W tych miastach było 
niewiele nowych budów w ostatnich latach, stracono też sporo przestrzeni z uwagi na 
przebudowy. W związku z tym istnieje niewielkie ryzyko nadpodaży, a czynsze powinny  
być stabilne. 
Spowolnienie na rynku inwestycyjnym, które rozpoczęło się późnym 2018, jest kontynuowane 
również w tym roku. Całkowita wartość transakcji w pierwszym kwartale 2019 była o jedną 
trzecią niższa niż rok wcześniej. W dużym stopniu można to tłumaczyć niepewnością dotyczącą 
Brexitu i strukturalnymi wyzwaniami stojącymi przed sektorem detalicznym. Władze lokalne 
również kupowały mniej po krytyce, jaka spotkała ich za pożyczki z Public Works Loan Board. 
Spodziewamy się wymuszonych sprzedaży centr handlowych.  

+ Nieruchomości w 
Europie 

Zakładając, że strefa euro nadal będzie rosła, a perspektywy dla stawek najmu pozostaną 
korzystne, w naszej opinii wzrost w rentownościach biur i logistyki pomiędzy końcem 2019 a 
2022 będzie ograniczony do 0,25-0,4%. Wyjątkiem może być sektor detaliczny, gdzie obawy 
inwestorów na temat 'ruchu w stronę online' i przyszłego wzrostu rynku mogą doprowadzić do 
wcześniejszego i ostrzejszego wzrostu rentowności.  
Stopy zwrotu dla przeciętnej europejskiej nieruchomości inwestycyjnej w ujęciu całkowitym 
prognozujemy na 4-5% rocznie w okresie pomiędzy końcem 2018 r. a końcem 2022 r. 
Spodziewamy się, że niektóre miasta, takie jak Amsterdam, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Madryt, 
Monachium, Paryż, Sztokholm czy Stuttgart, które mają zróżnicowane gospodarki, sporą liczbę 
wykwalifikowanych pracowników, dobrą infrastrukturę i które są atrakcyjnymi miejscami do 
życia, będą silniejsze od szerokiego rynku.  

Uwaga: Opinie dotyczące nieruchomości są oparte na komentarzach zespołu Schroders Real Estate Research. Opinie na temat surowców 
bazują na stopach zwrotu w relacji do gotówki i odnoszą się do walut lokalnych. Podstawę dla oceny w odniesieniu do obligacji 
korporacyjnych oraz obligacji high yield stanowi poziom spreadów kredytowych (tj. zabezpieczonych przed ryzykiem stopy procentowej). 
Legenda: +/- rynek z perspektywą wyników ponad przeciętną/poniżej przeciętnej (maksimum ++, minimum - -); 0 oznacza pozycję neutralną. 
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Perspektywy ekonomiczne

Prognozy wzrostu niższe na 2019 (znów), ale wyższe dla 2020 r. 

Nasz prognoza krótkoterminowa dla światowej gospodarki zakłada szerokie 
spowolnienie, wywołane słabością rynków rozwiniętych. To czwarty kwartał z rzędu z 
obniżką, obecna prognoza dla światowego wzrostu to 2,8% w 2019 roku. Ryzyko recesji 
jest wysokie, gdyż wskaźniki aktywności są słabe, a wolumen światowego handlu 
gwałtownie spadają.  

Jednakże patrząc w przyszłość, jesteśmy bardziej optymistyczni jeżeli chodzi o wzrost 
PKB w 2020 r. i podnieśliśmy naszą prognozę. Rosnące realne wynagrodzenia w USA, 
łagodniejsza polityka monetarna i potencjalna deeskalacja wojny handlowej powinna 
stabilizować i wspierać wzrost w kolejnym roku. Prognozujemy wzrost PKB na poziomie 
2,7% dla kolejnego roku, w porównaniu do 2,5% wcześniej.  

Wraz ze spowalniającym wzrostem, obcinamy prognozę dla inflacji na świecie dla lat 
2019 i 2020.  To scenariusz dla wszystkich prócz strefy euro, gdzie oczekujemy 
szybszego wzrostu cen, z uwagi na wyjście gospodarki z marazmu. Nasza prognoza 
inflacji opiera się w dużej mierze na spadkach cen ropy, które zdają się być w trendzie 
spadkowym na dłużej.  

Odnośnie polityki monetarnej, niższy profil inflacji i słabszy wzrost uzasadniają 
łagodniejsze podejście w tym obszarze. Spodziewamy się pauzy ze strony Fed do końca 
roku, po czym dwóch obniżek w 2020 roku gdy wzrost zacznie spowalniać. W Europie 
odsunęliśmy prognozę dla podwyżek stóp procentowych dla BoA i EBC. Z uwagi na 
niepewność dotyczącą Brexitu, która ciąży wzrostowi w Wlk. Brytanii, spodziewamy się 
wzrostu stóp do poziomu do 1% w sierpniu. EBC wciąż dostrzega ryzyka osłabienia 
wzrostu i z uwagi na ostatnią słabość, spodziewamy się początku cyklu podwyżek stóp w 
marcu kolejnego roku.   

W Japonii oczekujemy braku zmian krótkoterminowych stóp lub polityki zarządzania 
krzywą rentowności, przynajmniej dopóki podwyżka VAT nie stanie się odczuwalna. 
Sytuacja globalna skłoniła Bank Japonii do gołębiej postawy, więc oczekujemy 
utrzymania stóp na poziomie -0,1% do późnego 2020 roku. W kontekście Chin, Chiński 
Bank Ludowy pozostanie akomodacyjny i poluzuje politykę. Jednakże jest mniejsza 
przestrzeń dla słabszego renmibi, gdyż stabilność waluty jest tematem w negocjacjach 
handlowych na linii Chiny-USA, więc nie oczekujemy znaczącego osłabienia. 

Po szczycie stóp procentowych w USA i zaostrzeniu polityki w pozostałych regionach 
zakładamy, że dolar będzie słabszy w drugiej połowie 2019 roku. Prognoza dla funta 
szterlinga jest lepsza z uwagi na założenie, że umowa zostanie zawarta a Wlk. Brytania 
wejdzie w okres przejściowy, zamiast wypaść z UE bez umowy.  

Wykres 1: Wzrost globalny i prognozy na rok 2019 i 2020 

 
Źródło: Thomson Reuters Datastream, Schroders Economic Group. 25 lutego 2019 r. 
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Ryzyka makro: Recesja w USA w 2020 r.? 

Szczegółowe opisy scenariuszy można znaleźć na stronie 13.  

W tym kwartale dokonujemy 4 zmian w naszych scenariuszach.  Rozpocznijmy od Chiny 
ponownie odkręcają kurek. To odzwierciedla szansę na to, że Pekin rozszerzy 
dotychczasowy pakiet stymulacyjny i uruchomi duże luzowanie fiskalne i monetarne, by 
uniknąć spowolnienia gospodarczego. Globalny popyt na surowce rośnie, a handel na 
świecie odzyskuje wigor w tym scenariuszu reflacyjnym.   

Po drugie, wprowadzamy scenariusz Niespodzianka podażowa w USA, który 
uwzględnia potencjalnie pozytywne rozstrzygnięcia dotyczące inflacji i wzrostu.  W tym 
scenariuszu podaż pracy w USA nadal rośnie, z uwagi na większą stopę partycypacji. To 
wydłuża cykl, wzmacnia wzrost na świecie, a inflacja rośnie delikatnie z uwagi na 
nieznacznie wyższe ceny surowców. 

Aby odzwierciedlić obawy o wzrost poza granicami USA, zawarliśmy Recesja poza USA. 
W tym wariancie prognozy dla Europy i Chin pogarszają się dramatycznie. To ma wpływ 
na USA i chwieje cenami surowców oraz inflacją. W temacie deflacyjnym, 
podtrzymujemy scenariusz Recesja w USA w 2020 r., aby uwzględnić obawy o to, że 
gospodarka USA jest mniej odporna niż się wcześniej  spodziewano, a spowolnienie 
będzie silniejsze.  

Nasz scenariusz wojny handlowej zmienił się w USA vs reszta świata, w którym 
Waszyngton nakłada cła na wszystkie produkty motoryzacyjne, wywołując odpowiedź ze 
strony Europy i Japonii. W międzyczasie rozmowy z Chinami załamują się, cła zostają 
nałożone na pozostałe chińskie towary importowe. To powoduje wyższą inflację, z uwagi 
na wzrost cen, a słabszy handel spowalnia wzrost.  

Pozostając przy scenariuszach stagflacyjnych, Wzrost Globalnej Inflacji pozostaje 
potencjalnym ryzykiem dla bazowego rozwoju wydarzeń. W okresie bardzo niskiego 
bezrobocia, płace rosną bardziej agresywnie, co wywołuje wyższą inflację. W odpowiedzi 
polityka monetarna na świecie zaostrza się, co waży na światowym wzroście.  

Finalnie, scenariusz Włoski Kryzys Zadłużenia pozostaje w mocy, ale w dalszej połowie 
roku. Tutaj przyjmujemy, że napięcia pomiędzy Rzymem a Brukselą powracają przy 
przygotowywaniu budżetu na 2020 rok, co wywołuje zmienność na rynku. Duży spadek 
euro wywoła wzrost inflacji pomimo niższych cen surowców. USA i Japonia dostrzegają 
aprecjację swoich walut, co w połączeniu z niskimi cenami ropy i szokiem na rynku 
finansowym, prowadzi u nich do słabszego wzrostu i inflacji.  

Wykres 2: Analiza wpływu poszczególnych scenariuszy na światowy wzrost i 
inflację 

 
Źródło: Schroders Economic Group, 15 marca 2019 roku. 

Wykres 2 stanowi podsumowanie wpływu poszczególnych scenariuszy na globalny 
wzrost gospodarczy i inflację w stosunku do scenariusza bazowego. W kontekście 
prawdopodobieństwa, deflacyjny rozwój wydarzeń to największe zagrożenie dla 
scenariusza bazowego, stagflacja jest na miejscu drugim. W ostatnim kwartale 
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scenariusz stagflacyjny miał największe szanse realizacji, ale stracił na znaczeniu 
pomimo obejmowaniu pozostałych scenariuszy. Ryzyko reflacyjne ma 9% szansę 
realizacji w porównaniu do 11% w poprzednim okresie. Nieprzyjemne niespodzianki to 
największe ryzyko dla scenariusza bazowego, co jest odzwierciedlone w pojedynczym 
scenariuszu o największym prawdopodobieństwie: Recesja USA w 2020 r. 

Wykres 3: Prawdopodobieństwo scenariuszy  

 

 
Źródło: Schroders Economic Group, 15 marca 2019 roku.
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Tabela 2: Scenariusze - podsumowanie 

  Podsumowanie Wpływ makro 

1
. 

Kryzys 
zadłużenia 
we Włoszech 

Chociaż Włochy doszły do porozumienia z Komisją 
Europejską co do tegorocznego budżetu, oczekujemy 
powrotu napięć pomiędzy Rzymem a Brukselą na jesieni, 
podczas tworzenia następnego budżetu. Rynki obawiają 
się kolejnego poważnego starcia, co pchnie rentowności 
10-letnich BTP powyżej 6%. Po kilku nieudanych 
aukcjach, rząd zmuszony jest zabiegać o pomoc UE, w 
formie programu ratunkowego. Negatywny efekt 
rozprzestrzenia się na inne peryferyjne rynki długu. 
Technokrata obejmuje urząd premiera, a program OMT 
zostaje aktywowany przez EBC. QE zostaje wznowione, 
gdyż strefa euro stoi u progu głębokiej recesji. 

Stagflacyjny: Główny wpływ polega na słabszym 
wzroście we wszystkich regionach świata, gdyż Włochy 
ciągną wzrost w strefie euro pod wodę, a wzrost 
niepewności waży na zaufaniu i skłonności do 
wydatków na świecie. W kontekście inflacji obraz jest 
mieszany: dla strefy euro jest to scenariusz 
stagflacyjny, z uwagi na kurs EUR spadający do 1,02. 
USA i Japonia dostrzegają aprecjację swoich walut, co w 
połączeniu z niskimi cenami ropy i szokiem na rynku 
finansowym, prowadzi u nich do słabszego wzrostu i 
inflacji w porównaniu do scenariusza bazowego. 
Tymczasem Chiny interweniują w celu wsparcia CNY, 
ale pozostałe rynki wschodzące doświadczają 
osłabienia walut, gdyż rośnie globalna awersja do 
ryzyka. 

2.  Chiny 
ponownie 
odkręcają 
kurek 

Chiny wracają do swojej starej zagrywki, aby zapobiec 
pogłębieniu spowolnienia. Pomijając relatywną 
nieśmiałość obecnych środków stymulacyjnych, decydenci 
polityczni polegają na ekspansji fiskalnej i monetarnej na 
dużą skalę, poprzez masywne wydatki na infrastrukturę i 
odradzający się sektor nieruchomości. Globalny popyt na 
surowce wystrzela w górę, z korzyścią dla szeregu rynków 
wschodzących, chiński popyt na produkty przetworzone 
również rośnie. 

Reflacyjny: Silniejszy popyt z Chin wzmacnia handel na 
świecie i podnosi ceny surowców, skutkując tym, że 
światowy wzrost  i inflacja są wyższe niż w scenariuszu 
bazowym.  Wrażliwa na handel strefa euro doświadcza 
znaczącego wzrostu w 2020, na czym korzystają również 
rynki wschodzące. Stopy procentowe są wyższe na 
rynkach rozwiniętych i wschodzących (bez Chin). 

3.  Wojna 
handlowa: USA 
vs reszta 
świata 

Administracja USA decyduje o wprowadzeniu ceł 
importowych na samochody z pozostałych części świata, 
co otwiera nowy front w wojnie handlowej.  Tymczasem 
dyskusje z Chinami idą w złym kierunku, rozmowy 
zawodzą, a USA wprowadzają cła na pozostałe produkty 
importowane z Chin. 

Stagflacyjny: Wyższe ceny importu pchają inflację 
wyżej, a słabszy handel ciąży na wzroście. Capex również 
cierpi z powodu wzrostu niepewności oraz potrzeby 
firm, aby dokonały rewizji swego łańcucha dostaw. Banki 
centralne prawdopodobnie skupią się na słabej 
aktywności gospodarczej i poluzują politykę bardziej niż 
w przypadku scenariusza bazowego. 

4.  Globalny 
wystrzał 
inflacji 

Po długim okresie, w którym wynagrodzenia nie 
reagowały na zacieśnianie rynków pracy, płace zaczynają 
przyspieszać w odpowiedzi na niedostatek 
wykwalifikowanych pracowników. Wynagrodzenia w skali 
ogólnoświatowej przyspieszają i ekonomiści znacząco 
rewidują w dół swoje szacunki dotyczące wolnych mocy 
produkcyjnych. Dla niektórych gospodarek, takich jak 
Japonia, ten ruch jest mile widziany, ponieważ pragną one 
podwyższyć oczekiwania inflacyjne. Inne gospodarki 
stawiają czoła stagflacji, jako że kończą im się moce 
produkcyjne, co zmusza bank centralny do zacieśnienia 
polityki. 

Stagflacyjny: Inflacja w USA wzrośnie do 3,4% do 
początku 2020 r. w przypadku głównego odczytu, ale 
inflacja bazowa osiągnie 3%. Fed odpowiada poprzez 
bardziej agresywne zacieśnianie swojej polityki, 
podnosząc stopę referencyjną do 4,00% do połowy 2020 
r. Stopy procentowe rosną szybciej również w strefie 
euro i Wielkiej Brytanii, podczas gdy w Japonii powracają 
szybciej do dodatnich poziomów niż w scenariuszu 
bazowym. Zmiany kursów walut zapewniają pewną 
poduszkę dla rynków wschodzących, które w tym 
scenariuszu obserwują umiarkowaną poprawę wzrostu i 
wyższą inflację. Ogólnie rzecz ujmując, wzrost na świecie 
jest nieco słabszy, a inflacja znacząco wyższa. 

5.  Niespodzianka 
podażowa w 
USA 

Rynek pracy w USA okazuje się być bardziej elastyczny niż 
oczekiwano, podaż pracy stale rośnie dzięki wyższej stopie 
partycypacji, gdyż wiele ludzi wraca na rynek. To wydłuża 
cykl przez utrzymanie w ryzach płac i inflacji w USA dłużej 
niż w scenariuszu bazowym, co pozwala na silniejszy 
wzrost. Pojawia się efekt rozprzestrzenienia na resztę 
świata poprzez silniejszy popyt ze strony USA, choć trochę 
wyższe ceny surowców podniosą inflację. 

Reflacyjny: Silniejszy realny wzrost pozwala Fed na 
podniesienie realnych stóp jeszcze trochę w 2019 roku, a 
z racji silniejszego rozwoju w 2020 roku banki centralne 
nie obcinają stóp jak w scenariuszu bazowym.  Stopy 
procentowe są odrobinę wyższe na całym świecie, dzięki 
silniejszej aktywności. 

6. Recesja USA w 
2020 r. 

Gospodarka USA okazuje się bardziej wrażliwa niż 
oczekiwano, gdyż bardziej restrykcyjna polityka 
monetarna w połączeniu z zakończeniem stymulacji 
fiskalnej spowalniają popyt i skłaniają biznes oraz 
gospodarstwa domowe do ostrożności. Produkcja zaczyna 
słabnąć z początkiem 2020 roku, doprowadzając do 
zakończenia cyklu, a surowce i inflacja zaczynają spadać. 
Fed wprowadza luzowanie, ale rynek spada z powodu 
szerszej  
recesji na świecie.  

Deflacyjny: Słabszy wzrost w USA to hamulec dla 
globalnej wymiany handlowej, który uderza w strefę 
euro, rynki wschodzące oraz szczególnie mocno w 
Japonię. Większa zmienność rynkowa również szkodzi 
popytowi, z powodu trudniejszych warunków 
finansowania i słabszego zaufania, przez wzrost na 
świecie znacząco zwalnia. Polityka monetarna zostaje 
poluzowana na rynkach rozwiniętych i wschodzących  
 w roku 2020. 

7.  Recesja poza 
USA 

Spowolnienie w Europie, Chinach i Japonii nabiera 
rozpędu, gdyż słabnący wzrost eksportu nadwyręża 
zaufanie biznesowe, co powoduje załamanie wydatków 
kapitałowych. Firmy okupują się, a bezrobocie rośnie, co 
uderza w wydatki konsumentów.  Ceny surowców słabną, 
a inflacja spada. 

Reflacyjny: Słabszy wzrost szkodzi światowemu 
handlowi, co uderza w USA, które i tak cierpią z powodu 
rynkowej zmienności i trudniejszych warunków 
finansowania. Dolar prawdopodobnie zyska na wartości, 
co stworzy presję na rynki wschodzące. Polityka 
monetarna jest luzowana na całym świecie. 

Źródło: Schroders Economics Group, 19 marca 2019 roku.
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Rynkowe stopy zwrotu 

  Całkowita stopa zwrotu Waluta Grudzień IV kw. 2018 

Akcje 

S&P 500 — Stany Zjednoczone USD -9,0 -13,5 -4,4 
FTSE 100 — Wielka Brytania GBP -3,5 -9,6 -8,7 
EURO STOXX 50 EUR -5,2 -11,4 -11,2 
DAX — Niemcy EUR -6,2 -13,8 -18,3 
IBEX — Hiszpania EUR -5,4 -8,0 -11,5 
FTSE MIB — Włochy EUR -4,5 -11,4 -13,2 
TOPIX — Japonia JPY -10,2 -17,6 -16,0 
S&P/ASX 200 — Australia AUD -0,1 -8,2 -2,8 
HANG SENG — Hongkong HKD -2,5 -6,7 -10,5 

Akcje — 
rynki 
wschodzące 

MSCI EM LOKALNE -2,5 -7,4 -9,7 
MSCI Chiny CNY -6,0 -10,7 -18,6 
MSCI Rosja RUB -0,4 -4,1 17,8 
MSCI Indie INR 0,0 -1,3 1,4 
MSCI Brazylia BRL -1,7 10,2 16,7 

Obligacje 
skarbowe 
(10-letnie) 

Amerykańskie obligacje skarbowe USD 3,3 4,6 -0,1 
Brytyjskie obligacje skarbowe GBP 0,9 3,2 2,0 
Niemieckie obligacje skarbowe EUR 0,6 2,3 3,3 
Japońskie obligacje skarbowe JPY 0,8 1,3 0,8 
Australijskie obligacje skarbowe AUD 2,6 3,9 6,2 
Kanadyjskie obligacje skarbowe CAD 2,8 4,6 3,0 

Surowce 

GSCI Surowce USD -7,8 -22,9 -13,8 
GSCI Metale szlachetne USD 5,2 7,1 -3,6 
GSCI Metale przemysłowe USD -4,2 -7,0 -18,0 
GSCI Towary rolne USD -2,4 0,5 -8,0 
GSCI Energia USD -11,7 -33,6 -17,1 
Ropa naftowa (Brent) USD -9,6 -35,8 -20,2 
Złoto USD 5,1 7,5 -1,7 

Obligacje 
korporacyjne 

Bank of America/Merrill Lynch US High 
Yield Master 

USD -2,2 -4,6 -2,3 

Bank of America/Merrill Lynch US 
Corporate Master USD 1,5 0,0 -2,2 

Instrumenty 
dłużne 
rynków 
wschodzących 

JP Morgan Global EMBI USD 1,5 -1,2 -4,6 
JP Morgan EMBI+ USD 1,6 -0,7 -5,3 

JP Morgan ELMI+ LOKALNE 0,4 1,3 4,5 

Waluty 

EUR/USD   1,1 -1,9 -7,0 
EUR/JPY   -2,2 -4,7 -7,3 
JPY/USD   3,3 2,9 0,2 
GBP/USD   -0,1 -2,6 -7,1 
AUD/USD   -3,6 -2,6 -9,9 
CAD/USD   -2,6 -5,5 -8,4 

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Bloomberg, 31 grudnia 2018 r.  
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. Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych 
osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać  

Państwa dane osobowe zawiera Polityka prywatności firmy dostępna pod adresem 
www.schroders.com/en/privacy-policy. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej 
strony internetowej możemy ją dostarczyć na Państwa życzenie. W niniejszym 
dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec 
zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management 
(Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. 
Luxembourg: B 37.799. 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. PL0419 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


