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Perspektywy 
Chociaż w ostatnim czasie rentowność obligacji wzrosła, to wciąż dostrzegamy oznaki słabości w globalnym 
cyklu produkcyjnym, a płynność banku centralnego przesunęła wyceny rynkowe do jeszcze bardziej 
wyśrubowanych poziomów. Przyglądając się sytuacji na świecie zauważamy, że te trendy w największym 
stopniu nasilone są w Europie, gdyż mamy tutaj do czynienia z najsłabszym wzrostem, a konsekwencje polityki 
banku centralnego dla rynku obligacji są najbardziej widoczne.  

W związku z tym zrealizowaliśmy część zysków na europejskim rynku high yield, niemieckich obligacjach 
rządowych oraz na naszych krótkich pozycjach w euro. Wciąż pozytywnie odnosimy się do strategii carry na 
amerykańskich obligacjach high yield, instrumentach dłużnych z ratingiem inwestycyjnym z USA oraz na 
walucie. Wykorzystujemy również dłuższe zapadalności w USA oraz złoto jako zabezpieczenie przed słabszym 
wzrostem, podczas gdy długie pozycje na dolarze amerykańskim oddziałują jako zabezpieczenie przed 
zacieśnieniem płynności.  

Jeśli chodzi o akcje, to uwarunkowania cykliczne i ich potencjalne reperkusje względem zysków spółek z USA w 
2020 r. mogą stanowić zagrożenie. Jednak na obecną chwilę pozostajemy obecni na rynku, z uwagi na niskie 
stopy procentowe. 

Poprawa retoryki odnośnie wojny handlowej pozostaje potencjalną dziką kartą. Władze Europejskiego Banku 
Centralnego komunikują obecnie, że osiągnęliśmy już granice możliwości polityki monetarnej. Jest zatem 
również możliwe, że rządy zdecydują się na bardziej stanowczą odpowiedź fiskalną, jednak naszym zdaniem 
chwilę to potrwa. W związku z tym staramy się utrzymać bezpieczną granicę przed czerpaniem korzyści z 
otoczenia płynnościowego bez podejmowania zbyt dużego ryzyka wynikającego z momentu cyklu. 
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 Akcje   
Pozostajemy neutralni względem akcji, przy uwarunkowaniach płynnościowych i niskich 
stopach procentowych, zapewniających poduszkę bezpieczeństwa przed słabym 
otoczeniem cyklicznym i zmiennością geopolityczną.  

Obligacje 
skarbowe 

  
Wyceny stają się coraz bardziej wyśrubowane, jednak poprawiająca się dynamika oraz 
słabość wskaźników cyklu oznaczają, że utrzymujemy obligacje jako defensywne pozycje 
w portfelach. 

Surowce   

Pozostajemy neutralni względem surowców ogółem, przy ujemnym carry, słabnącym 
momentum oraz pogarszającym się otoczeniem cyklicznym, kompensowanymi przez 
nasze pozytywne nastawienie do złota, jako zabezpieczenie przed zwiększoną płynnością i 
ryzykiem geopolitycznym. 

Obligacje 
korporacyjne 

  
Przy nieznacznym rozszerzeniu się spreadów w sierpniu, gołębim charakterze 
komunikatów banku centralnego oraz popycie, który prawdopodobnie pozostanie 
czynnikiem wspierającym, utrzymujemy nasze pozytywne nastawienie.  

 

 Kategoria Ocena Komentarze 
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USA   
Wycena akcji jest na umiarkowanie wysokim, ale nie alarmującym poziomie. Obniżki 
zysków wykazują oznaki stabilizacji. 

Wlk. Brytania   
Niepewność względem kierunku działalności politycznej, w tym ryzyko brexitu bez 
osiągnięcia porozumienia, wciąż stanowi wyzwanie dla rynków w Wielkiej Brytanii. 

Europa   Konsensus prognoz na 2019 r. znacząco się pogarsza, głównie za sprawą słabszych 
perspektyw dla marż, które w ostatnim czasie zmieniły się na ujemne. 

Japonia   Niski eksport oraz silny jen wciąż ciążą rynkowi akcji.  

Pacyfik (bez 
Japonii) 

  

Dynamika wzrostu w regionie pozostaje słaba, przy uwzględnieniu utrzymania 
akomodacyjnej polityki monetarnej. Naturalny dla tego rynku wysoki poziom dywidend 
jest czynnikiem pozytywnym, jednak słabe perspektywy dla zysków sprawiają, że 
pozostajemy neutralni.  

Rynki 
wschodzące 
(EM) 

  
Ponowne presje ze strony konfliktów handlowych zwiększają ryzyka dla tych 
skoncentrowanych na eksporcie rynków. 
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USA   
Pozostajemy nastawieni pozytywnie do obligacji rządowych USA jako zabezpieczenia 
przez rozczarowaniem wzrostem oraz z uwagi na to, że w skali globalnej oferują one 
obecnie relatywnie wysoką rentowność. 

Wlk. Brytania   
Gilty powinny zyskiwać przy utrzymującej się niepewności politycznej w Wielkiej Brytanii, 
a w szczególności przy przeciągającej się w czasie obawie o brexit bez porozumienia. 

Niemcy   
Pomimo słabego otoczenia obniżyliśmy ocenę dla bundów, gdyż obrót nimi odbywa się 
przy najwyższych historycznie wycenach, a EBC wskazuje na to, że w obszarze polityki 
monetarnej osiągnął on już kres. 

Japonia   Podobnie jak w przypadku Niemiec perspektywy pozostają słabe, ale ze względu na 
jeszcze bardziej wyśrubowane wyceny zmieniliśmy ocenę na neutralną. 

Obligacje 
amerykańskie 
indeksowane 
inflacją 

  
Dostrzegamy odbicie w inflacji bazowej CPI napędzanej wpływem taryf, jednak 
pozostajemy neutralni z uwagi na perspektywy wzrostu. 

Rynki 
wschodzące - 
waluta lokalna 

  Obniżyliśmy notę do neutralnej w następstwie znaczącego zacieśnienia się spreadów 
oraz podwyższonego ryzyka wynikającego z momentu cyklu. 

     



  3/4 

 
 

 

IN
ST
RU

M
EN

TY
 

D
ŁU

ŻN
E 

USA   
Podtrzymujemy naszą pozytywną ocenę po niewielkim rozszerzeniu się spreadów, 
zważywszy na wyjątkowo korzystne uwarunkowania popytowe.  

Europa   
Pozostajemy neutralni. Europejski sektor obligacji z ratingiem inwestycyjnym w coraz 
większym stopniu cierpi z powodu negatywnej rentowności i wysokiej podaży. 

Rynki 
wschodzące - 
USD 

  
Po zapoczątkowanej przez Argentynę znaczącej wyprzedaży w sierpniu podnieśliśmy 
ocenę dla obligacji skarbowych z rynków wschodzących, bazując na poziomach wycen w 
ujęciu absolutnym i relatywnym. 
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  USA   

Utrzymujemy pozytywną opinię. Chociaż utrzymują się obawy o jakość fundamentów 
kredytowych, to są one kompensowane przez będący czynnikiem wspierającym popyt.  

Europa   
Fundamenty są słabe, a w ramach sektora istnieje znacznie wyższe ryzyko 
przedterminowego wykupu obligacji, niż na obecną chwilę wycenia to rynek. 
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Energia   
Po ostatnim wzroście cen ropy wpływ narastających napięć geopolitycznych kompensuje 
skutki pogarszających się nastrojów gospodarczych.  

Złoto   
Złoto wciąż wspierane jest przez zapewnianie płynności przez banki centralne, wynikające 
z obaw o wzrost gospodarczy, a także przez narastające na świecie napięcia 
geopolityczne. 

Metale 
przemysłowe 

  
Górne ograniczenie dla wzrostów przez cykliczne spowolnienie i dolne w postaci 
gołębiego nastawienia banków centralnych oraz zwiększonej stymulacji fiskalnej w 
Chinach sprawiają, że podtrzymujemy neutralną ocenę. 

Towary rolne   
Pozostajemy nastawieni negatywnie z uwagi na niepewność wokół rozstrzygnięcia wojen 
handlowych. Towarzyszą jej umiarkowane plony, pomimo niekorzystnej pogody we 
wcześniejszej części roku oraz ujemne carry. 
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USA $   Amerykański dolar odpowiada nam jako zabezpieczenie przed rozczarowaniem w 
zakresie płynności. 

Wlk. Bryt. £   

Podnieśliśmy naszą ocenę dla szterlinga do neutralnej, z uwagi na utrzymujące się ze 
strony Banku Anglii starania odcięcia się od sugestii przyszłych obniżek stóp 
procentowych oraz prawdopodobieństwo brexitu bez porozumienia, prawie ujęte już w 
cenach.  

UE €   

Pozostajemy neutralni w świetle zwiększonej stymulacji ze strony EBC, jednak 
dostrzegamy potencjał do pozytywnych niespodzianek, włączając w to ograniczenie 
ryzyka we Włoszech ze względu na zmianę rządu oraz intensyfikację rozmów o stymulacji 
fiskalnej przez Niemcy. 

Japonia ¥   
W obliczu spowalniającej gospodarki światowej oraz ryzyka geopolitycznego pozostajemy 
pozytywnie nastawieni do jena, z uwagi na jego status "bezpiecznej przystani".  

Szwajcaria ₣   
Wysoki ostatnio kurs CHF może doprowadzić do obniżenia przez Narodowy Bank 
Szwajcarii stóp procentowych we wrześniu. Uważamy jednak, że zamierzone osłabienie 
waluty poprzez cięcia stóp będzie ograniczone. 

 
 

Źródło: Schroders, wrzesień 2019 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 spreadów 
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. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue 
Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luxembourg: B 37.799. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub 
monitorowane. 
 

http://www.schroders.com/en/privacy-policy
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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. Te sektory, papiery 
wartościowe, regiony i państwa powyżej zostały wymienione wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie powinny być postrzegane jako 
rekomendacje do kupna lub sprzedaży. 
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