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Kategoria Ocena Komentarze 

Akcje + 

Nie dokonaliśmy żadnych zmian naszych prognoz w tym miesiącu, podtrzymując 
pozytywną ocenę dla rynków akcji, faworyzując rynki rozwinięte, na których utrzymuje się 
ożywienie gospodarcze. Preferowanymi przez nas rynkami są Stany Zjednoczone, Europa i 
Japonia, jednocześnie utrzymujemy negatywną prognozę dla rynków wschodzących. 

USA  + 
Po podniesieniu oceny dla akcji amerykańskich spółek w zeszłym miesiącu, utrzymujemy naszą 
pozytywną prognozę również w tym miesiącu. W porównaniu do innych rynków rozwiniętych, silny 
cykliczny trend gospodarki USA powinien przełożyć się na większe zyski w średnim terminie. 

Wielka 
Brytania  

0 

Zachowujemy nasze neutralne stanowisko odnośnie akcji brytyjskich, po obniżeniu w lipcu naszej 
prognozy do neutralnej. Chociaż sektory krajowej gospodarki korzystają z coraz lepszych trendów 
wskaźników ekonomicznych, indeks FTSE 100 w dużym stopniu zawiera spółki z sektora 
surowców, które naszym zdaniem nadal będą boleśnie odczuwać presję na zyski, co będzie 
ciążyło całemu indeksowi. 

Europa + 

Nadal pozytywnie oceniamy akcje europejskie, za sprawą wstępnego porozumienia o nowej 
transzy pomocy finansowej dla Grecji. Naszym zdaniem spółki tego regionu skorzystają za 
sprawą trzech czynników: znaczącej płynności zapewnionej przez Europejski Bank Centralny 
(EBC), słabszego euro i cyklicznego ożywienia, które potwierdzają główne wskaźniki 
ekonomiczne. 

Japonia  + 

Podnieśliśmy naszą ocenę akcji japońskich w lipcu, a w sierpniu nadal utrzymujemy pozytywną 
prognozę. Powrót do wzrostu zysków w środowisku słabego jena umocnił rynki akcji. Ponieważ 
inflacja nadal utrzymuje się znacznie poniżej docelowych 2% zakładanych na wrzesień 2016 r., 
uważamy, że istnieje szansa zwiększenia skali luzowania monetarnego w kolejnych miesiącach 
tego roku, co powinno dalej wzmacniać przedsiębiorstwa. 

Kraje Pacyfiku 
(bez Japonii)  0 

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

Rynki 
wschodzące – 

Nasza zeszłomiesięczna decyzja o obniżeniu prognoz dla rynków wschodzących była jak dotąd 
trafna, szczególnie że dalsza słabość rynków wschodzących oraz drastycznie spadające ceny 
surowców odbiły się na cenach akcji spółek tego regionu. Chociaż negatywne nastroje 
inwestorów sięgnęły obecnie apogeum, to uważamy jednak, że za wcześnie jeszcze na 
zajmowanie pozycji zakładających odbicie cen. 

 



 

Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
skarbowe 0 

Dla obligacji skarbowych w ogólnym ujęciu zachowujemy prognozę na poziomie neutralnym, z 
uwagi na poprawę trendu oraz poziomu ich jakości, a także utrzymanie się wartości na 
neutralnym poziomie na większości rynków. W tym miesiącu podnieśliśmy ocenę obligacji 
amerykańskich do neutralnej oraz polskich do jednego punktu poniżej zera, obniżając ocenę 
amerykańskich obligacji powiązanych z inflacją oraz obligacji kanadyjskich i 
południowoafrykańskich. 

USA  0 

Podnieśliśmy prognozę dla obligacji amerykańskich w rezultacie dewaluacji chińskiego juana 
przez Ludowy Bank Chin. Jego zaskakująca interwencja mająca na celu osłabienie rodzimej 
waluty jeszcze bardziej pogrążyła prognozy inflacji, które naszym zdaniem wspomogą długi 
koniec krzywej rentowności w momencie, kiedy Fed podniesie stopy procentowe. 
Podtrzymujemy nasze główne założenie wypłaszczenia się krzywej, przy działaniach Rezerwy 
Federalnej wyprzedzających nieznacznie oczekiwania rynku i krótkim końcu krzywej już 
uwzględniającym początek cyklu wzrostowego stóp. 

Wielka 
Brytania  +  

Jesteśmy nadal pozytywnie nastawieni do obligacji brytyjskich, ponieważ wciąż czerpią one 
znaczne korzyści z niskich stóp procentowych i luzowania ilościowego w strefie euro. Spread na 
10-letnich niemieckich obligacjach skarbowych w dalszym ciągu wygląda atrakcyjnie, pomimo 
ostatniego zawężenia, biorąc pod uwagę atrakcyjny wpływ z efektów carry trade i roll down. W 
dalszym ciągu preferujemy scenariusz wypłaszczenia się krzywej, faworyzując jej długi koniec. 
Nadal też jesteśmy nastawieni pozytywnie do obligacji 10-letnich. 

Niemcy + 

Po podniesieniu oceny obligacji niemieckich w lipcu do pozytywnej, podtrzymujemy ją również w 
sierpniu. W naszej ocenie jest jeszcze przestrzeń dla wypłaszczenia się krzywej rentowności 
niemieckich obligacji, z uwagi na przewidywane utrzymanie  dotychczasowego, a może nawet 
rozszerzenie, programu QE przez EBC. Z tego względu zajmujemy długą pozycję w 10-letnich 
niemieckich obligacjach skarbowych, finansując to krótką pozycją w 2-letnich obligacjach. 

Japonia  0 

W tym miesiącu pozostajemy przy naszej neutralnej ocenie ryzyka stopy procentowej w Japonii. 
Pomimo nieatrakcyjnie niskich poziomów rentowności, utrzymujemy naszą pozycję, uważając 
że Bank Japonii będzie nadal agresywnie wspierał gospodarkę, szczególnie w obliczu 
dewaluacji chińskiego juana przez Ludowy Bank Chin.  

Obligacje 
amerykańskie 
powiązane z 
inflacją  

– – 

Do dwóch punktów poniżej zera obniżyliśmy ocenę amerykańskich obligacji powiązanych z 
inflacją. Jesteśmy zdania, że bardziej jastrzębia Rezerwa Federalna, silniejszy  dolar oraz 
niższe ceny surowców przyczynią się do obniżenia oczekiwań co do inflacji w długim terminie. 

Rynki 
wschodzące 0 

W tym miesiącu utrzymujemy neutralną ocenę obligacji rynków wschodzących denominowanych 
w dolarach, z uwagi na pozytywny efekt carry trade, który szczególnie po ostatnim trendzie 
spadkowym równoważy pogorszenie nastrojów na rynku. Podnieśliśmy prognozę dla obligacji 
Polski, choć nadal pozostaje ona poniżej zera. Ponownie obniżyliśmy ocenę obligacji RPA, 
uwzględniając toczące się negocjacje dotyczące wynagrodzeń oraz słabszy kurs tamtejszej 
waluty. 

 
 

Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
korporacyjne 
na poziomie 
inwestycyjnym 

– 

 

USA  – 

Utrzymujemy naszą negatywną ocenę w tym miesiącu, ponieważ amerykańskie obligacje 
korporacyjne na poziomie inwestycyjnym są wciąż narażone na wahania, w okresie 
podnoszenia stóp przez Fed, a implikowany wskaźnik bankructw pozostaje bardzo nisko w 
porównaniu do wcześniejszych poziomów. 

Europa 0 

Europejskie obligacje korporacyjne na poziomie inwestycyjnym najgorsze momenty mają już za 
sobą, biorąc pod uwagę oczekiwany finał ostatniej kryzysowej sytuacji w Grecji. Akomodacyjna 
polityka monetarna w strefie euro obniża rentowności, jednak dostrzegamy historycznie niskie 
poziomy wartości odzyskiwalnej. Utrzymujemy zatem naszą ocenę na poziomie neutralnym. 

 
 
 
 



Kategoria Ocena Komentarze 

Obligacje 
high yield 0  

USA  0 

Po podniesieniu oceny amerykańskich obligacji high yield do poziomu neutralnego w lipcu, 
utrzymujemy naszą ocenę bez zmian. Obecne wyceny są relatywnie atrakcyjne, napędzane 
poszerzającymi się spreadami w sektorze energetycznym. Zanim podniesiemy prognozę, 
chcielibyśmy zobaczyć jeszcze stabilizację cen energii i odbicie w napływach do funduszy. 

Europa  0 

Nasza ocena w odniesieniu do europejskich obligacji high yield pozostaje neutralna. Wskaźnik 
niewypłacalności utrzymuje się nisko, na poziomie zaledwie 0,5% i najprawdopodobniej nie 
wzrośnie znacząco, przy założeniu scenariusza, w którym wspierająca polityka monetarna 
zapewni firmom dostęp do taniego finansowania. Mimo tego nadal monitorujemy mniejszą 
płynność w ramach tej klasy aktywów, która powstrzymuje nas przed dalszym podwyższeniem 
prognozy. 

 

Kategoria Ocena Komentarze 

Surowce 0 
Światowy wzrost gospodarczy nie przyspieszył tak szybko jak to zakładaliśmy. Z tego 
względu jesteśmy mniej optymistyczni w ocenie cyklicznych rynków surowcowych i w 
rezultacie zachowujemy neutralne stanowisko wobec szerokiego spektrum surowców. 

Energia 0 
W tym miesiącu pozostajemy neutralni w ocenie energii. Chociaż ceny uległy poprawie od 
ostatniego miesiąca, dane fundamentalne pozostają zróżnicowane. Ceny powróciły do 
poziomów zniechęcających do długoterminowych inwestycji. 

Złoto –  
Zważywszy na nasze przewidywania wzrostu realnych stóp procentowych za sprawą lepszych 
danych z USA, w dalszym ciągu utrzymujemy naszą negatywną ocenę dla złota. 

Metale 
przemysłowe 0 

Po obniżeniu oceny metali przemysłowych w lipcu, utrzymujemy nasze neutralne stanowisko w 
tym miesiącu. Chiny pewnym krokiem przeszły w cykl luzowania, przyspieszając wydatki na 
infrastrukturę oraz łagodzenie polityki monetarnej. Musimy jednak jeszcze poczekać na 
ustabilizowanie się danych ekonomicznych w odpowiedzi na wspomniane działania. 

Produkty rolne 0 
Pozostajemy neutralni w ocenie produktów rolnych po podniesieniu w zeszłym miesiącu premii 
za ryzyko, z uwagi na pojawiające się zagrożenia pogodowe. 

 

Kategoria Ocena Komentarze 

Waluty   

Dolar 
amerykański 0 

W tym miesiącu obniżyliśmy prognozę dla dolara, ponieważ najnowsze dane z USA nie 
sprostały naszym oczekiwaniom. W tym samym czasie wskaźniki inflacji zaczęły spadać, co 
może sprawić, że Fed odłoży w czasie pierwszą podwyżkę stóp. 

Funt brytyjski 0 
Jesteśmy neutralni w ocenie funta szterlinga. Niedawne komentarze z Banku Anglii sugerują 
prawdopodobną podwyżkę stóp w pierwszej połowie przyszłego roku. Możliwość ta wydaje się 
już jednak uwzględniona w cenie w najbliższym horyzoncie czasowym.  

Euro 0 
Chociaż oczekujemy, że EBC będzie kontynuował swój program luzowania w nadchodzącym 
roku, podnieśliśmy w tym miesiącu ocenę euro do neutralnej, za sprawą cyklicznej poprawy w 
strefie euro i naszego mniej optymistycznego przekonania do dolara amerykańskiego.  

Jen japoński – 

Japoński jen pozostaje najmniej preferowaną przez nas walutą w relacji do dolara 
amerykańskiego, z uwagi na niską inflację i relatywnie skromny wzrost gospodarczy. Naszym 
zdaniem potrzebna będzie kontynuacja akomodacyjnej polityki monetarnej, co odbije się na 
japońskiej walucie. 

Frank 
szwajcarski  0 

Nasza opinia o franku szwajcarskim uległa poprawie po jego ostatnim osłabieniu, głównie za 
sprawą zmiany naszej oceny amerykańskiego dolara. 

 

Kategoria Ocena Komentarze 

Środki 
pieniężne – 

Nadal negatywnie oceniamy gotówkę w obliczu ujemnych realnych stóp procentowych. 

Źródło: Schroders, sierpień 2015 r. Opinie o obligacjach korporacyjnych i high yield są oparte na spreadach kredytowych (tj. zabezpieczonych przed ryzykiem stóp 
procentowych). Nasze prognozy dotyczące walut przygotowywane są w porównaniu do dolara amerykańskiego, za wyjątkiem samego dolara, który opiera się o 
koszyk ważony 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 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. 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. 
 

 


