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Schroder Multi-Asset Investments  

Oceny miesięczne 

Lipiec 2018 r. 

 

Krok w tył, by iść naprzód 

Połowa roku jest zawsze dobrą okazją do zweryfikowania naszej strategii inwestycyjnej w odniesieniu 
do początku roku oraz w przypadku zmian, do ich identyfikacji.  
Weszliśmy w 2018 r. spozycjonowani na scenariusz reflacyjny, strategię która została ustalona w 2016 
r., z naciskiem na rynki wschodzące i pozycje cykliczne. Zaniepokoiły nas wyceny akcji, co skłoniło nas 
do zmiany strategii w pierwszym kwartale na mniej agresywną: zmniejszyliśmy naszą ekspozycję na 
akcje i zwiększyli dywersyfikację przy wykorzystaniu obligacji skarbowych i surowców, jak również 
zwiększyliśmy nasze defensywne pozycje walutowe w dolarze amerykańskim i japońskim jenie.  

Jaki jest nasz następny krok? 
Wyceny po raz pierwszy od 2015 r. poprawiły się. Od początku roku wskaźnik cena/zysk (ang. P/E) dla S&P500 zmniejszył 
się z 22,4 do 20,7.  Spready na długu rynków wschodzących rozszerzyły się o ponad 80 p.b., a waluty krajów wschodzących 
osłabiły się przeciętnie o 7%. Sugeruje to, że pojawiły się nowe okazje inwestycyjne, umożliwiające generowanie zysku. Na 
początku roku byliśmy również zdania, że „3% jest magiczną liczbą” w takim kontekście, że dopóki globalny wzrost PKB 
utrzymuje się powyżej 3% i rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych oscylują wokół 3%, rynek akcji 
posiada wsparcie.  Jak dotąd warunki te zostały spełnione. Co istotne, nadal nie jesteśmy zbyt mocno zaniepokojeni 
inflacją. Tak, powinniśmy oczekiwać cyklicznego wzrostu, ale uważamy, że czynniki demograficzne i technologiczne tłumią 
tendencje cenowe. Dodatkowo Rezerwa Federalna trzyma w tej kwestii rękę na pulsie. To powinno ostatecznie zapobiec 
potrzebie zbyt agresywnego zacieśniania polityki monetarnej.  

Na niektórych frontach wiadomości jednak się pogorszyły: 

Protekcjonizm handlowy 
USA 

Umocnienie USD Ryzyko polityczne  
w Europie 

Trump wzmocnił swoją 
protekcjonistyczną retorykę i, jak 
wskazano w poprzedniej 
perspektywie, stanowi to potencjalne 
wyzwanie dla naszej prognozy 
wzrostu gospodarczego. Co najmniej, 
niepewność wywołana jego 
wypowiedziami prawdopodobnie 
wpłynie na handel globalny przed 
wyborami uzupełniającymi w 
listopadzie. 
 

Dolar amerykański umocnił się, 
wspierany przez różnicę miedzy 
Rezerwą Federalną, która wciąż ma 
zamiar podnosić stopy procentowe, 
oraz Europejskim Bankiem 
Centralnym (EBC), który oczekuje, że 
stopy procentowe pozostaną bez 
zmian przez kolejny rok. Chiny 
również niedawno ogłosiły luzowanie 
polityki monetarnej poprzez 
zmniejszenie wskaźnika rezerwy 
obowiązkowej, co osłabiło renminbi. 
Nie oczekujemy dalszego umocnienia 
dolara amerykańskiego, biorąc pod 
uwagę jego obecny poziom, ponieważ 
znaczny stopień wzrostu i różnice w 
polityce monetarnej między USA i 
resztą świata są już wyceniane, a 
umocnienie dolara amerykańskiego, 
które do tej pory obserwowaliśmy, już 
zaostrzyło warunki płynnościowe. 

Ryzyko polityczne wróciło do Europy. 
Włoski rząd twierdzi, że popiera euro, 
ale wydaje się, że nie chce stosować 
się do reguł fiskalnych strefy euro.  
Tymczasem EBC zasygnalizował swój 
plan, aby rozpocząć wycofywanie się z 
programu luzowania ilościowego 
jeszcze w tym roku, co może stanowić 
wyzwanie dla spreadów obligacji 
korporacyjnych i obligacji skarbowych 
w strefie euro. 
 
 

 
Na razie cierpliwie czekamy na lepsze okazje, koncentrując się na utrzymaniu zróżnicowanego stanowiska. Chcemy 
zachować trochę amunicji na jesień.   
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Bieżące perspektywy 

 

Akcje Obligacje skarbowe Surowce 
Obligacje 

korporacyjne 
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Akcje 0  
Nasze modele wskazują, że wyceny akcji są "właściwe" w porównaniu z historią 
długoterminową, ale wyglądają na wyższe w odniesieniu do najnowszej historii.  

Obligacje 
skarbowe -  

Pozostajemy negatywnie nastawieni w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej. 
Wyceny nadal są nieznacznie wyższe i dostrzegamy ryzyko spadku, obawiając się 
dalszego ich obniżania w okresie letniego zastoju. 

Surowce 
+
 
+ 

 W tym miesiącu podnieśliśmy ocenę dla surowców po ostatniej korekcie, z uwagi 
na to, że czynniki cykliczne ustabilizowały się, a carry pozostaje silne.   

Obligacje 
korporacyjne 

-  
Gwałtowne pogorszenie sentymentu i umacniający się dolar amerykański 
spowodowały nieprzyjazne tło dla spreadów obligacji przedsiębiorstw. 
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USA +  
Stany Zjednoczone wciąż pozostają najbardziej prężną gospodarką. Oczekujemy, 
że silny wzrost zysków będzie nadal kompensować potencjalne ryzyka.  

Wielka 
Brytania 

0  
Niepewności wynikające z toczących się negocjacji w sprawie Brexitu nadal mają 
wpływ na potencjał stóp zwrotu akcji brytyjskich.  

Europa 0  

Pomimo atrakcyjnych wycen i słabszego euro, czynnikiem hamującym pozostają 
obawy związane z globalną wojną handlową oraz zacieśnianiem warunków 
finansowania.  

Japonia 0  

Pozostajemy neutralni wobec Japonii, ponieważ niedawna słabość danych 
makroekonomicznych i wskaźników cyklicznych wskazuje na spowolnienie. Dalsze 
umacnianie się jena stanowiłoby ryzyko. 

Kraje Pacyfiku  
(z wyłączeniem 
Japonii) 

0  
W ramach tego regionu zmieniliśmy nasze pozytywne nastawienie do Singapuru, 
z uwagi na nieoczekiwane, nowe środki schładzania rynku nieruchomości, które 
zostały ostatnio ogłoszone. 

Rynki 
wschodzące 

+  

Wyceny pozostają atrakcyjne w porównaniu do rynków rozwiniętych, chociaż 
eskalacja wojny handlowej i silniejszy dolar mogą być czynnikiem niesprzyjającym 
w krótkim terminie.  
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USA -  
Wyceny wciąż wydają się zbyt wysokie w relacji do negatywnej premii terminowej, 
wysokiej podaży i wyższych rentowności w Europie (po zabezpieczeniu ryzyka 
walutowego). 

Wielka 
Brytania 

-  
Nasza ocena pozostaje negatywna.  Brytyjskie obligacje (Gilty) pozostają drogie po 
ostatnich lepszych wynikach. 

Niemcy --  
Europejski Bank Centralny (EBC) potwierdził zamiar zakończenia programu skupu 
aktywów w tym roku, a wzrost gospodarczy powinien ulec poprawie po okresie 
słabszej ścieżki rozwoju w II kw.  

Japonia 0  
Chociaż rentowności są niskie i inwestorzy oczekują, że Bank Japonii ostatecznie 
pójdzie w ślady Fed i EBC w zakresie redukcji stymulacji, to jest za wcześnie na 
obniżkę oceny.   

Obligacje 
amerykańskie 
indeksowane 
inflacją 

+  
Obecnie jesteśmy pozytywnie nastawieni wobec inflacji w USA, ale oczekujemy, że 
sezonowość może pogorszyć sytuację, więc rozważamy realizację zysków. 

Rynki 
wschodzące - 
waluta lokalna 

0  
Jak dotychczas bez zmian, ale poprawy wycen wskazują na możliwość 
podniesienia oceny, jeśli cykliczne tło ulegnie poprawie.  
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USA -  
Dźwignia finansowa w USA znów zwiększyła się, pomimo bardzo silnych zysków.  
Istnieje coraz większa presja na kierownictwo, aby priorytetowo traktowano 
akcjonariuszy przed wierzycielami.  

Europa -  
Europejskie przedsiębiorstwa są na silniejszej pozycji, chociaż ostatni wzrost fuzji i 
przejęć oraz aktywności akcjonariuszy potencjalnie wskazuje na dojrzewanie cyklu 
gospodarczego w tym regionie. 

Rynki 
wschodzące - 
USD 

0  
Uważamy, że zróżnicowanie regionalne i podstawowa ścieżka zysków nieznacznie 
faworyzuje obligacje korporacyjne z rynków wschodzących ponad skarbowymi. 
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USA 0  Popyt, wspierany silną amerykańską gospodarką krajową, pozostaje solidny.  
Jednak biorąc pod uwagę wyceny, uważamy że są one drogie i podatne na ryzyko.  

Europa -  Polityczne zaostrzenia w strefie euro prawdopodobnie ograniczą potencjał do 
zacieśniania spreadów, dlatego też obniżamy ocenę. 
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Energia +  

Podaż ropy naftowej pozostaje na niskim poziomie z uwagi na silny popyt 
globalny, chociaż spadające wenezuelskie wydobycie oraz sankcje nałożone na 
Iran nadal stanowią czynnik wspierający. 

Złoto 0  
Podnieśliśmy ocenę dla złota z uwagi na to, że jego cena została ostatnio 
skorygowana oraz relacja między złotem, a stopami procentowymi uległa 
normalizacji.   

Metale 
przemysłowe 

+  
Jesteśmy pozytywnie nastawieni wobec metali przemysłowych, które stały się 
atrakcyjniejsze po ostatnich stratach, ponieważ cykliczne otoczenie stabilizuje się.  

Towary rolne +  
Ostatnia korekta dotyczy raczej obaw o wojnę handlową niż fundamentów, w 
związku z tym pozostajemy pozytywnie nastawieni.  
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USA $ 0   
Silny wzrost w USA oraz ryzyko polityczne stały się paliwem do rajdu dolara 
amerykańskiego, ponownie podbijając jego kurs do  poziomów, które można 
uznać za wyśrubowane.   

Wlk. Bryt. £ -   
Wewnętrzne zawirowania w brytyjskim rządzie powoduję, że jesteśmy nastawieni 
negatywnie, nawet jeśli twarde dane uległy poprawie.  

UE € 0  
Ryzyko polityczne w Europie oraz ścieżka słabszego rozwoju w I poł. roku zostały 
w znacznej mierze wycenione. Bardziej pewny siebie Europejski Bank Centralny 
oraz lepsze dane w przyszłości mogą wyznaczyć dolny pułap dla euro. 

Japonia ¥ 0  
Widzimy, że jen japoński nadal jest w trendzie bocznym, z uwagi na poprawę 
japońskiej gospodarki oraz ograniczenie skupu obligacji przez Bank Japonii.   

Szwajcaria ₣ 0  
Pozostajemy neutralni wobec franka szwajcarskiego, z uwagi na lepsze dane 
ekonomiczne w Europie, przy czym Szwajcarski Bank Narodowy pozostaje gołębi.   

 

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w 
przyszłości. Wartość inwestycji oraz dochody z nich czerpane mogą spadać bądź rosnąć, a inwestorzy mogą nie 
odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot.  
 

Źródło: Schroders, lipiec 2018 r. Opinie na temat akcji, obligacji rządowych oraz surowców dotyczą stopy zwrotu w relacji do gotówki i odnoszą się 
do walut lokalnych. Podstawę dla oceny w odniesieniu do obligacji korporacyjnych oraz obligacji high yield stanowi poziom spread'ów kredytowych 
(tj. zabezpieczonych przed ryzykiem stopy procentowej). Prognozy dotyczące walut przygotowywane są w odniesieniu do dolara amerykańskiego, 
za wyjątkiem samego dolara, którego wartość odnosi się do koszyka ważonego wartością handlu zagranicznego z poszczególnymi krajami. 
 
 

 
 
 
Ważne informacje: Materiał przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych inwestorów i doradców. Ten dokument nie jest 
adresowany do klientów detalicznych. Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Schroders’ Multi-Asset 
Group i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki 
Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy. 

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym. 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. 

Wydawca: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa 
kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. 
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