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Światowa gospodarka w obiektywie lipiec 2017 r.

Tegoroczne stopy zwrotu

Źródło: Schroders, stan na lipiec 2017 r., RC62268

Gra pod reflacyjny 
scenariusz Trumpa
kończy się w miarę
wzrastania wątpliwości
co do jego zdolności
do spełnienia swoich 
obietnic

Gra pod reflację
gdy inwestorzy nabywają 
akcje w nadziei na osiągnięcie 
zysków dzięki zwiększonym 
wydatkom rządowym

Klasy aktywów z najlepszymi wynikami:

Ceny ropy spadły o 20% w relacji 
do marcowego szczytu, pomimo 
utrzymania przez OPEC wydobycia 
na niższym poziomie

Czy inwestorzy są usatysfakcjonowani?

Obniżka podatków

Deregulacja

Wydatki na infrastrukturę

OBIETNICA

OBIETNICA

OBIETNICA

Globalne rynki akcji
Hiszpański index IBEX 35
przewodzi stawce
(+21,8% USD) Złoto oraz globalne obligacje 

high yield (HY)  i obligacje 
korporacyjne o ratingu 
inwestycyjnym (IG) osiągnęły 
solidne stopy zwrotu

+11,5%
Od 

początku 
roku +8,5%

Od 
początku 

roku +5,8%
Od 

początku 
roku

+5,4%
Od 

początku 
roku

Obligacje o ratingu inwestycyjnym   
obligacje o najwyższej  jakości 
kredytowej według  agencji 
ratingowych.

Obligacje high yield: obligacja na 
poziomie spekulacyjnym z ratingiem 
kredytowym poniżej inwestycyjnego

Najgorzej 
 zachowująca 
się klasa 
aktywów:
surowce

-8,7%
Od 

początku 
roku

Źródło: Thomson Datastream, Schroders Economics Group  na dzień 
26 czerwca 2017 r., mierzone jako całkowita stopa zwrotu w USD

Globalna płynność & rynki wschodzące

Hossa na rynkach 
akcji i niska 
zmienność wraz 
z ‚indeksem  
strachu’  
osiągającym  
nowe  
minimum...

...co jest 
w sprzeczności 
z sygnałami, 
które zazwyczaj 
odzwierciedlają niższy
apetyt na ryzyko: 
spadające rentowności 
obligacji

wzrastająca cena złota

odwrót od akcji cyklicznych1

INDEKS 
STRACHU

Katalizatory rosnącej 
zmienności:

Zadowolenie może się 
utrzymywać wraz z trwającym 
wpływem płynności na 
rynki — zagrożenie wejścia 
w obszar bańki spekulacyjnej

Gwałtowny 
spadek cen 
ropy

Silniejsze niż 
oczekiwano 
zacieśnianie ze 
strony Rezerwy 
Federalnej

Najważniejsze banki centralne
zacieśniają politykę

Gdzie zlokalizowane są zagrożenia?

Banki centralne na rynkach 
wschodzących (EM) mogą zostać 
zmuszone do zacieśnienia polityki, 
by obronić się przed inflacyjnym 
wpływem zmiany kursów walutowych 
i zapobiec znacznym odpływom kapitału

Ryzyka w perspektywie 2018 r: 
Kraje takie jak Republika 
Południowej Afryki i Turcja są 
najbardziej wrażliwe na ryzyko,  
a Peru,  Chile i Kolumbia 
to kraje podatne, jednak 
w mniejszym stopniu

Rynki wschodzące w Europie 
oraz w znacznej część Azji są 
mniej podatne na ryzyko

PŁYNNOŚĆ

RYNKI WSCHODZĄCE

RYZYKO

1Akcje cykliczne to akcje, które zachowują się najlepiej, podczas ożywienia gospodarczego.

W tym roku póki co...

Ważne informacje: W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec zmianie. 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 dane mogą być nagrywane lub monitorowane.  0717/PL


