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Wstęp 

Po rekordowych 15 miesiącach nieprzerwanych wzrostów indeksu S&P 500 w lutym i marcu nastąpił powrót 
zmienności, a pierwszy kwartał zakończył się stratą w wysokości 0,8%. Ogółem rzecz biorąc, wraz ze spadkami 
na głównych parkietach europejskich i japońskim w minionym okresie, turbulencje dotknęły akcji rynków 
rozwiniętych. Rynki wschodzące zachowywały się lepiej, a rosyjski i brazylijski odnotowały pokaźne wzrosty 
równolegle ze zwyżkami cen surowców. Jeśli chodzi o obligacje, to sytuacja była nieco bardziej mieszana - 
papiery amerykańskie odniosły straty, ale europejskie obligacje skarbowe oraz te z rynków wschodzących miały 
dodatnie wyniki.  

Pod wieloma względami powrót zmienności na rynkach akcji po tak długim okresie niespotykanego spokoju 
jest mile widziany, a w naszej ocenie odzwierciedla on fakt, iż światowa gospodarka, a za nią polityka 
monetarna, ulegają normalizacji. Regionalne zróżnicowanie stóp zwrotu to natomiast częściowo również efekt 
desynchronizacji etapów, na których znajdują się obecnie cykle gospodarcze i polityka pieniężna w różnych 
częściach świata - Europa, Azja i rynki wschodzące w tym kontekście są za Stanami Zjednoczonymi.  

Mając powyższe na uwadze, inwestorów na całym świecie zaniepokoiła coraz bardziej protekcjonistyczna 
polityka prezydenta Donalda Trumpa i ryzyko rozpoczęcia wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami. W tym 
kontekście, przyglądamy się bliżej możliwej odpowiedzi ze strony Chin na amerykańskie cła, rozważając 
wszystkie opcje - od ceł odwetowych, po wsparcie poprzez środki finansowe. Spodziewamy się, że ostatecznie 
wygra zdrowy rozsądek i nie dojdzie do wojny handlowej, niemniej jednak świat wszedł dziś w trudny okres, w 
którym negocjacje handlowe, a wraz z nimi światowa polityka, będą napędzały zmienność na rynkach. 

Powracając zaś do normalizacji, innym kluczowym pytaniem dla inwestorów jest to, dokąd obecnie zmierzają 
stopy procentowe? W naszych badaniach przy tym zagadnieniu kierujemy się prognozami dla rentowności 
amerykańskich obligacji, biorąc pod uwagę czynniki, które mogą na nie wpłynąć w okresie najbliższych dwóch 
lat. Ponadto załączamy zwyczajową aktualizację na temat alokacji aktywów i naszego pozycjonowania co do 
poszczególnych ich klas oraz w obrębie konkretnych regionów. 

Keith Wade 

Chief Economist and Strategist, 6 kwietnia 2018 r. 
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Alokacja aktywów — opinie: Grupa multi-asset 

Przegląd globalny 

Podnosimy naszą prognozę globalnego wzrostu do 3,5% w roku 2018 i do 3,3% w roku 2019, 
z poprzednich 3,3% oraz 3,0%. Podwyżka ta następuje na skutek trwałej siły wskaźników 
wyprzedzających oraz zapowiedzi dalszej ekspansji fiskalnej w USA. Silniejszy popyt w USA 
przekłada się również na poprawę w wymianie handlowej i wyższy wzrost w pozostałych 
obszarach. Oprócz podwyżki wzrostu dla USA, dokonaliśmy rewizji w górę prognoz dla strefy 
euro, Wielkiej Brytanii i rynków wschodzących. Przeciwnie postąpiliśmy w przypadku Japonii, 
obniżając prognozę głównie z powodu efektu bazowego, jaki stwarza rozczarowujący 
IV kwartał.  

W międzyczasie podwyższyliśmy do 2,5% przewidywania co do globalnej, tegorocznej inflacji, 
której motorami mają być USA, Wielka Brytania i Japonia. Niemniej jednak prognoza CPI dla 
strefy euro została obniżona z uwagi na silniejszą wspólną walutę. Względem konsensusu 
w naszych prognozach skłaniamy się ku silniejszemu wzrostowi i wyższej inflacji w USA oraz 
na poziomie globalnym. 

Jeśli chodzi o nasze scenariusze, bilans ryzyka wskazuje na stagflację, co oznacza wyższą 
inflację, ale niższy wzrost w porównaniu ze scenariuszem bazowym. To zaś odzwierciedlałoby 
podwyższone prawdopodobieństwo scenariusza „Wzrostu protekcjonizmu na świecie”, które 
jest największym zagrożeniem dla naszej centralnej prognozy. 

Jeśli chodzi o USA, to oczekuje się, że Rezerwa Federalna (Fed) podniesie w tym roku stopy 
procentowe jeszcze trzy razy i dwa razy w roku 2019, tym samym podwyższając je do poziomu 
3%. Wobec Baku Anglii (BoE) przewiduje się, że dokona tylko jednej podwyżki stóp w 2018 roku, 
natomiast Europejski Bank Centralny (EBC) prawdopodobnie zakończy QE przed końcem 
bieżącego roku. Co do Japonii, wdrażamy modyfikację dotyczącą kontroli krzywej rentowności, 
podążając w tym aspekcie za Bankiem Japonii (BoJ), który podniósł docelowy poziom 
rentowności 10-letnich obligacji rządowych z zera do 10 pb. na koniec IV kwartału 2018 r. 

Wnikając głębiej w nasze oczekiwania co do różnych klas aktywów, jesteśmy zdania, że wyniki 
spółek pozostaną pozytywnym czynnikiem dla notowań akcji. Takiemu poglądowi sprzyja 
solidny wzrost światowej gospodarki wraz z wyższą, ale wciąż umiarkowaną inflacją w tym roku. 
Niemniej jednak dostrzegamy, że dotychczasowe, korzystne uwarunkowania jeśli chodzi 
o płynność, stoją pod coraz większym znakiem zapytania wraz z tym, jak kluczowe banki 
centralne zacieśniają swoją politykę monetarną.  

Wśród akcji oczekujemy, że procykliczne rynki, takie jak Japonia i rynki wschodzące, będą 
oferować delikatnie wyższy potencjał wzrostu niż globalny indeks. Mocniejszy światowy 
wzrost gospodarczy i handel powinny być korzystne dla świata rozwijającego się. Wyceny 
akcji rynków wschodzących nadal są tańsze w porównaniu do ich odpowiedników z rynków 
rozwiniętych. Co więcej, relatywnie łagodne otoczenie dolara zapewnia okazję dla rynków 
wschodzących do osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników. 

Utrzymaliśmy naszą optymistyczną prognozę dla akcji japońskich bazując na solidnym 
wzroście zysków firm. Rynek ten również w ujęciu globalnym spotkał się z jedną 
z najwyższych podwyżek wskaźników zyskowności. Niemniej, dostrzegamy, że silny jen 
pozostaje w krótkim okresie przeszkodą dla tego obszaru. 

Jeśli chodzi o USA, Europę bez Wielkiej Brytanii i Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii, to 
oczekujemy, że te rynki będą osiągały wyniki zbieżne z wynikami globalnych rynków akcji. 
Pomimo wysokich wycen względem wartości historycznych oraz w porównaniu do innych 
rynków, akcje amerykańskie pozostają konkurencyjne dzięki znaczącym zyskom firm, 
wspieranym przez silną gospodarkę i pakiet stymulacji fiskalnej. Po drugiej stronie Atlantyku, 
Europa, z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, oferuje rozsądną wartość na tle innych rynków 
rozwiniętych. Przeszkodę dla wzrostu zysków stanowi jednak waluta, zwłaszcza jeśli EBC ma 
zakończyć QE w tym roku. 

Tymczasem względem akcji brytyjskich pozostajemy neutralni z uwagi na mało przekonujący 
wzrost zysków. W tym samym czasie niepewność wobec negocjacji ws. Brexitu doprowadziła 
również do wahań kursu waluty. Bez pozytywnego wpływu słabości waluty, rynkowi brakuje 
katalizatora do osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników. 

W kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych, nasze nastawienie względem obligacji 
skarbowych pozostaje negatywne. Wyceny obligacji nie są już tak wysokie, ale wciąż mało 
atrakcyjne przy obecnych poziomach. Co ważne, dane o gospodarce pozostają solidne, a presja 
inflacyjna rośnie. Pośród rynków obligacji jesteśmy negatywnie nastawieni wobec 

Przegląd ekonomiczny 

Polityka banków 
centralnych 

Konsekwencje dla 
rynków 
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amerykańskich Treasuries oraz niemieckich Bundów. Jesteśmy jednak neutralni wobec 
brytyjskich Giltów oraz japońskich obligacji rządowych (JGBs). Jesteśmy również neutralni wobec 
obligacji z rynków wschodzących (EMD) denominowanych w USD. W zamian preferujemy 
obligacje EMD w lokalnych walutach, w przypadku których carry na krzywej EMD pozostaje 
wystarczające, aby być pozytywnie do nich nastawionym. 

Przechodząc do rynków długu korporacyjnego, podtrzymujemy nasze przeważenie 
w obligacjach high yield (HY) i pozostajemy negatywnie nastawieni do obligacji o ratingu 
inwestycyjnym (IG). Dla high yield solidny wzrost zysków wspiera stopień pokrycia odsetek 
i zapewnia pewien bufor, dzięki któremu wskaźnik bankructw może pozostać niski. 
W porównaniu do obligacji wysokodochodowych, wyceny papierów o ratingu inwestycyjnym 
są wysokie, a potencjalny zysk z kuponu - niski. 

Na szerokim rynku surowców pozostajemy nastawieni pozytywnie, z uwagi na silniejsze 
cykliczne otoczenie i trwającą dyscyplinę strony podażowej pośród głównych segmentów 
surowców. W sektorze energii utrzymaliśmy przeważenie, ponieważ oczekujemy, że carry 
wynikające z odwrócenia krzywej zapewni pozytywne stopy zwrotu. Przeciwne (tj. negatywne) 
stanowisko zajęliśmy wobec złota, ponieważ kruszec wydaje się obecnie drogi na tle realnych 
stóp procentowych i naszego wielo-czynnikowego modelu, bazującego na takich zmiennych 
jak inflacja, zmienność i kurs dolara amerykańskiego. Tymczasem, jeśli chodzi o metale 
przemysłowe, podwyższyliśmy nasze prognozy z racji pozytywnego wpływu solidnego 
wzrostu w Chinach i surowej dyscypliny po stronie podaży. Co do płodów rolnych zmieniliśmy 
nastawienie na pozytywne z uwagi na silne fundamenty tej klasy aktywów. Po raz pierwszy od 
pięciu lat spadł chociażby wskaźnik zapasów-do-spożycia w przypadku większości zbóż.  

Tabela 1: Tabela z alokacją aktywów - podsumowanie 

Akcje + Obligacje -   
Alternatywne 
klasy aktywów +  Gotówka 0  

Region  Region  Sektor  Sektor    

USA + 
Amerykańskie 
obligacje -  Skarbowe -  

Nieruchomości 
w Wielkiej 
Brytanii 
Nieruchomości 
w Unii 
Europejskiej 

- 
+ 

  

Europa 
(z wyłączeniem 
Wielkiej 
Brytanii) 

+  Brytyjskie Gilty 0  
Obligacje 
powiązane 
z inflacją 

+  Surowce +    

Wielka 
Brytania 0  

Obligacje 
skarbowe 
strefy euro 

-  

Obligacje 
korporacyjne 
o ratingu 
inwestycyjnym 

- Złoto -    

Kraje Pacyfiku 
(bez Japonii) + 

Instrumenty 
dłużne rynków 
wschodzących 
(USD) 

0  
Obligacje high 
yield +     

Japonia ++  

Instrumenty 
dłużne rynków 
wschodzących 
(waluta lokalna) 

+        

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, kwiecień 2018 r. 
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Perspektywy dla rynku akcji w ujęciu 
regionalnym  

Główne punkty 

+ Akcje  

+ USA Pomimo wysokich wycen względem wartości historycznych oraz w porównaniu do innych 
rynków, akcje amerykańskie pozostają konkurencyjne dzięki znaczącym zyskom firm, 
wspieranym przez silną gospodarkę i pakiet stymulacji fiskalnej.  
Jednakże normalizacja polityki przez Fed prawdopodobnie stworzy presję na marże 
spółek i ich rentowność. Oczekujemy, że akcje amerykańskie zapewnią stopy zwrotu na 
poziomie zbliżonym do akcji globalnych. 

0  Wielka Brytania Pozostajemy neutralni wobec akcji brytyjskich z uwagi na tło, w którym krajowa 
gospodarka staje wobec trudnego kompromisu pomiędzy wzrostem i inflacją. Ta druga 
doprowadziła do wzrostu kosztów produkcji dla brytyjskich przedsiębiorstw, co wywarło 
presję na uzyskiwane marże i poskutkowało mało przekonującym wzrostem zysków.  
Co istotne, niepewność wobec negocjacji ws. Brexitu spowodowała wahania kursu 
waluty. Bez pozytywnego wpływu słabości waluty, rynkowi brakuje katalizatora do 
osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników, szczególnie biorąc pod uwagę to, że w indeksie 
FTSE 100 dominują międzynarodowe korporacje brytyjskie.  

+  Europa  
(z wyłączeniem 
Wielkiej Brytanii) 

Oczekujemy, że akcje europejskie zachowają się w zgodzie z globalnym trendem. 
Z perspektywy wycen, region wciąż oferuje większą wartość w porównaniu do innych 
rynków rozwiniętych. Co więcej, siła wewnętrznej gospodarki spowodowała, że 
podwyższyliśmy prognozy wzrostu dla tego regionu.  
Przeszkodę dla wzrostu zysków stanowi jednak waluta, zwłaszcza jeśli EBC ma zakończyć 
QE w tym roku. 

++  Japonia Utrzymaliśmy naszą optymistyczną prognozę dla akcji japońskich bazując na solidnym 
wzroście zysków firm. Rynek ten również w ujęciu globalnym spotkał się z jedną 
z najwyższych podwyżek wskaźników zyskowności.  
Niemniej, dostrzegamy, że silny jen pozostaje w krótkim okresie przeszkodą dla tego 
rynku. Pomimo to oczekujemy, że BoJ będzie prowadzić akomodacyjną politykę 
monetarną, zwłaszcza jeśli porównać ją do tej, prowadzonej przez banki centralne innych 
krajów rozwiniętych. 

+ Kraje Pacyfiku (bez 
Japonii) 
(Australia,  
Nowa Zelandia,  
Hongkong  
i Singapur) 

Oczekujemy, że akcje z państw regionu Pacyfiku z wyłączeniem Japonii, a w szczególności 
rynki w Australii i Hong Kongu, będą zachowywały się zgodnie z globalnymi rynkami 
akcji. Wyceny akcji australijskich wydają się rozsądne, ale tempo wzrostu zysków 
złagodniało wraz z nieco słabszymi odczytami danych gospodarczych. Odnośnie akcji 
z Hong Kongu, to stojące za rynkiem silne momentum cen zostało przyćmione przez 
mniej przekonujące wyceny. Dla porównania, oczekujemy że akcje z rynku w Singapurze 
osiągną wyniki lepsze od globalnego indeksu, z uwagi na atrakcyjne wyceny oraz wyższe 
zyski.  

++ Rynki wschodzące Wyceny akcji rynków wschodzących nadal oferują dyskonto w porównaniu do ich 
odpowiedników z rynków rozwiniętych. Ponadto rynki wschodzące zapewniają 
ekspozycję na cykliczny wzrost w kontekście otoczenia silniejszej globalnej aktywności 
i wymiany handlowej. 
Co więcej, relatywnie łagodne otoczenie dolara zapewnia okazję dla rynków 
wschodzących do osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników.  

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  

-  Skarbowe Pozostajemy negatywnie nastawieni do obligacji rządowych. Ich wyceny nie są już tak 
wysokie, ale wciąż mało atrakcyjne przy obecnych poziomach. Co ważne, dane 
o gospodarce pozostają solidne, a presja inflacyjna rośnie. Nasze wskaźniki cyklu nadal 
wskazują na takie otoczenie ekonomiczne, w którym obligacje skarbowe mogą 
dostarczać słabych stóp zwrotu.  

W kwestii obligacji USA, utrzymaliśmy naszą niedoważoną pozycję. Amerykańskie 
Treasuries wciąż wyglądają na drogie, jeśli wziąć pod uwagę kombinację ujemnej premii 
czasowej, duży wzrost podaży, wątpliwie niskie oczekiwania inflacyjne, stymulację 
fiskalną oraz zacieśnienie polityki przez Fed.  

Podobnie negatywnie nastawieni jesteśmy wobec niemieckich bundów, jako że silny 
krajowy wzrost nadal wywiera presję na EBC, aby ten ograniczył akomodacyjną politykę. 
Ponadto oczekujemy, że EBC zakończy QE do końca września.  
W tym samym czasie pozostaliśmy neutralni wobec brytyjskich giltów. Pomimo 
jastrzębiej retoryki ze strony Banku Anglii, dane gospodarcze mają mieszany wydźwięk, 
a negocjacje w sprawie Brexitu otacza niepewność. Dlatego też, w odniesieniu do 
brytyjskich giltów, preferujemy pozostanie nieco z boku. Naszą ocenę japońskich 
obligacji skarbowych utrzymujemy na neutralnym poziomie, ponieważ oczekuje się, że 
Bank Japonii utrzyma stopy na niezmienionym poziomie, a rentowności na długim końcu 
krzywej są stabilne. 

- Obligacje 
korporacyjne o ratingu 
inwestycyjnym (IG) 

Wobec amerykańskich obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym pozostajemy 
negatywni, biorąc pod uwagę nieatrakcyjne wyceny i pogarszające się fundamenty.  

Spready europejskich obligacji korporacyjnych są tak silnie skorelowane 
z amerykańskimi, że jesteśmy nastawieni negatywnie również do tego segmentu. 
Ponadto utrzymujemy ostrożne stanowisko z powodu mało atrakcyjnych wycen oraz 
perspektyw dalszej redukcji skupów aktywów przez EBC w tym roku. 

+ Obligacje high yield 
(HY) 

Pomimo mało atrakcyjnych wycen, amerykańskie obligacje high yield wciąż są 
preferowanym przez nas segmentem dla realizacji carry. Co więcej, solidny wzrost 
zysków wspiera stopień pokrycia odsetek i zapewnia pewien bufor, dzięki któremu 
wskaźnik bankructw może pozostać niski.  
Chociaż w Europie fundamenty przedsiębiorstw i zyski uległy poprawie, to wyceny na tle 
historycznym pozostają wyśrubowane. Z tego powodu względem sektora europejskich 
papierów high yield nadal jesteśmy neutralni.  

0  Instrumenty dłużne 
rynków wschodzących 
w USD 

Pozostajemy neutralni jeśli chodzi o papiery dłużne rynków wschodzących 
denominowane w USD. Podczas gdy korzystne w tym regionie czynniki cykliczne, 
wynikające z niższej inflacji i dalszego luzowania polityk banków centralnych odchodzą 
w cień, to fundamenty rynków wschodzących poprawiały się wraz z synchronicznym 
ożywieniem globalnego wzrostu i handlu. Ogólnie rzecz biorąc, preferujemy obligacje 
EM w lokalnych walutach, dla których carry na krzywej pozostaje wystarczająco wysokie, 
aby utrzymywać pozytywną pozycję na tym rynku.  

+  Instrumenty dłużne 
rynków wschodzących 
w walucie lokalnej 

+  Powiązane z inflacją W USA trendy dotyczące inflacji będą kształtowane przez ożywienie w gospodarce 
i perspektywę wyższych płac. Dodatkowo, wyceny wyglądają też nadal atrakcyjnie 
z perspektywy poziomu inflacji breakeven (implikowanej rynkiem).  

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  

+  Surowce Do szerokiego rynku surowców pozostajemy nastawieni pozytywnie, z uwagi na silniejsze 
cyklicznie otoczenie i trwającą dyscyplinę strony podażowej pośród głównych segmentów 
surowców. Utrzymujemy nasze przeważenie na rynku energii. Trwające redukcje podaży przez 
OPEC powinny w tym roku popchnąć rynek ropy naftowej w kierunku niewielkiego deficytu, 
nawet biorąc pod uwagę wzrost wydobycia gazu łupkowego. Podczas gdy krzywa cen energii 
jest w stanie backwardation, pozytywnych stóp zwrotu oczekujemy z racji carry osiąganego 
w wyniku cen spot mogących kształtować się w szerokim przedziale. 
Zmieniliśmy ocenę płodów rolnych na pozytywną. Po raz pierwszy od pięciu lat zaczął spadać 
wskaźnik zapasów-do-spożycia w przypadku kukurydzy, soi i pszenicy. Co ważne, w obliczu braku 
większych zmian pogodowych, sektorowi temu powinny sprzyjać silne fundamenty.  

W międzyczasie, po minionym kwartale podwyższyliśmy też ocenę dla metali przemysłowych. 
Dla tego surowca, naszym zdaniem, pozytywnym czynnikiem pozostanie wzrost w gospodarce 
Chin, a silna dyscyplina po stronie podaży oznacza, że sektor jest szeroko zbalansowany i może 
dojść do powstania małego deficytu. 

Względem złota jesteśmy wciąż negatywni, ponieważ niepokoi nas rozdźwięk między wyceną 
kruszcu a realnym poziomem stóp procentowych. Jeśli nie dojdzie do spadku realnych stóp, to 
złoto wygląda na drogie. Ponadto nasz wielo-czynnikowy model, bazujący na takich zmiennych 
jak inflacja, zmienność i kurs dolara amerykańskiego, wskazuje, że złoto wyceniane jest z premią.  

- Nieruchomości w 
Wielkiej Brytanii 

Podczas gdy stopa initial yield (roczny dochód do ceny nieruchomości) dla nieruchomości 
ogółem powinna rosnąć w ciągu najbliższych kilku lat, naszym zdaniem wzrost ten będzie 
spowalniał. Po pierwsze, obecna różnica w wycenie między stopą initial yield dla 
nieruchomości ogółem a rentownością 10-letnich giltów jest powyżej długoterminowej 
średniej wynoszącej 2%. Po drugie, stopy zwrotu zależą od oczekiwań inwestorów co do 
wzrostu zysków z najmu. Podczas gdy w samym Londynie według nas czynsze w segmencie 
lokali detalicznych i biurowych spadną w ciągu kolejnych kilku lat, zakładamy, że wpływy 
z wynajmu pomieszczeń biurowych w pozostałej części kraju oraz ceny najmu budynków 
przemysłowych będą stabilne, a nawet nieco wzrosną. Po trzecie, na rynek nieruchomości 
w Wielkiej Brytanii i Europie wpływa duża ilość międzynarodowego kapitału.  

Po udanym 2017 roku, naszym zdaniem całkowita stopa zwrotu na rynku nieruchomości 
ogółem w tym roku będzie niższa, a niektóre segmenty rynku, takie jak segment detaliczny, 
czy biurowy w londyńskim City, stracą na wartości. Razem odpowiadają zaś one za prawie 
połowę wartości indeksu.  

+ Nieruchomości w 
Europie 

Na rynku inwestycyjnym korzystne perspektywy dla wzrostu najmu oraz duża różnica pomiędzy 
rentownościami najmu oraz 10-letnich obligacji oznacza, że pozostaje wielka suma kapitału, 
którą inwestorzy będą próbowali ulokować w Europie kontynentalnej. REIT-y w strefie euro 
pozyskały świeży kapitał, a nawet niemieckie fundusze otwarte przeżywają drugą młodość. Co 
więcej, Brexit skłonił część inwestorów do przeniesienia uwagi na Europę kontynentalną. 
Pomimo ogromu kapitału „w poczekalni”, rentowności w segmencie prime zdają się docierać do 
dołków, przy założeniu, że inwestorzy zaczną uwzględniać wyższe rentowności obligacji w 
prognozach średnioterminowych. Podobnie, chociaż rentowności na rynku wtórnym zapewne 
spadną jeszcze trochę w ciągu następnych 6-12 miesięcy, ostrożne podejście banków wobec 
kredytowania będzie prawdopodobnie działało jak ograniczenie. 

Prognozujemy całkowite stopy zwrotu na poziomie 5-6% w ujęciu rocznym. Dotyczy to 
nieruchomości europejskich o ratingu inwestycyjnym w kilku następnych latach, przy założeniu, 
że gospodarka strefy euro będzie nadal rosła. Podstawą będzie dochód z nieruchomości, 
a wartości kapitału będą napędzane przede wszystkim przez miarowy wzrost czynszów.  

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

Trump dolewa oliwy do ognia 

Podnosimy naszą prognozę globalnego wzrostu do 3,5% w roku 2018 i do 3,3% w roku 
2019, z poprzednich 3,3% oraz 3,0%. Podwyżki te są odbiciem trwającego optymizmu, 
do którego powody dają odczyty różnych krótkoterminowych wskaźników, takich jak 
badanie zaufania konsumentów i przedsiębiorców, jak również dalsza stymulacja 
fiskalna w USA.  

Silniejszy popyt w USA prowadzi również do poprawy w wymianie handlowej i wyższego 
wzrostu w pozostałych obszarach. Stąd, naszą prognozę dla Stanów Zjednoczonych 
podnosimy do 3,1% w tym roku i do 2,9% w następnym (z poprzednich 2,5% oraz 2,2%). 
Dodatkowo dla strefy euro rewidujemy nasze przewidywania w górę do 2,6% (wcześniej 
2,3%), a dla Chin do 6,6% (wcześniej 6,4%). Jeśli chodzi o rynki wschodzące to nasza 
prognoza wynosi 5,1%, zaś dla Wielkiej Brytanii podnosimy ją do 1,7%. Obniżyliśmy 
natomiast nasze oczekiwania wobec Japonii do 1,5% z wcześniejszych 1,8%, co w dużym 
stopniu ma odzwierciedlać efekt bazy powstały na skutek słabego IV kwartału. 

Przewidywany poziom globalnej inflacji w tym roku podnosimy do 2,4% z poprzednich 
2,3%. Kryje się jednak za tym bardziej złożona rzeczywistość. Biorąc pod uwagę późną 
fazę cyklu w USA, silniejszy wzrost gospodarczy powinien tworzyć presję inflacyjną. Tym 
samym zmieniliśmy prognozę inflacji w USA do 2,5% w tym roku (z 2,1%) i do 2,6% 
w roku 2019 (z 2,4%). W tym samym czasie zrewidowaliśmy też w górę nasze poglądy co 
do inflacji w Wielkiej Brytanii. Po kilku ostatnich, miesięcznych odczytach powyżej 
oczekiwań szacujemy ją obecnie na 2,5%. Natomiast dla strefy euro obniżyliśmy 
prognozę, wziąwszy pod uwagę mocniejsze euro. Względem konsensusu w naszych 
prognozach skłaniamy się ku silniejszemu wzrostowi i wyższej inflacji w USA i na 
poziomie globalnym. 

Jeśli chodzi o politykę monetarną, oczekujemy, że Fed podniesie w tym roku stopy 
procentowe jeszcze trzy razy i dwa razy w roku 2019, tym samym podwyższając ją do 
poziomu 3% (poprzednio 2,5%). W naszej analizie uwzględniliśmy też silniejsze 
zacieśnianie polityki pieniężnej w Wielkiej Brytanii i strefie euro poprzez podwyżki 
przyszłych stóp procentowych. Co do Japonii, wdrażamy modyfikację dotyczącą kontroli 
krzywej rentowności, podążając w tym aspekcie za Bankiem Japonii, który podniósł 
docelowy poziom rentowności 10-letnich obligacji rządowych z zera do 10 pb. na koniec 
IV kwartału 2018 r. 

Chociaż zacieśnianie polityki monetarnej z dużym prawdopodobieństwem będzie 
prowadzić do ostudzenia dynamiki wzrostu w USA w 2019 r., inflacja ma szansę rosnąć 
z uwagi na opóźnienia między działalnością w gospodarce a poziomem cen. Docieramy 
tu do punktu, w którym reflacja przerodzi się w stagflację wraz z tym, jak Fed będzie 
próbował trzymać inflację w ryzach poprzez celowe spowalnianie wzrostu. Reakcja 
rynku na te sytuację będzie zapewne zupełnie inna od tej przy ostatnim zacieśnianiu 
polityki pieniężnej, gdzie podwyżki stóp następowały równolegle z ożywieniem 
w gospodarce.  

Wykres 1: Wzrost globalny i prognozy na rok 2018 i 2019 

 
Źródło: Thomson Datastream, Schroders Economics Group. 22 lutego 2018 r. 
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Ryzyka makro: Rosnące ryzyko wojny handlowej 

Szczegółowe opisy scenariuszy można znaleźć na stronie 12.  

W tym kwartale dokonujemy tylko jednej zmiany po stronie analizy scenariuszy. W ślad 
za konkluzjami, które pojawiły się podczas ustalania budżetu w USA, rozszerzyliśmy 
zasięg scenariusza „Fiskalna reflacja w USA” do skali „globalnej”. Chociaż wciąż nie 
ma pewności, na ile stymulacja fiskalna w USA i jej poszczególne komponenty dadzą 
efekt mnożnikowy jeśli chodzi o aktywność gospodarczą, nie ma już więcej wątpliwości 
co do skali zapowiedzianych działań. Patrząc jednak szerzej, w wielu krajach 
dyskutowano o rozluźnieniu polityki fiskalnej, a nasz scenariusz zakłada globalną 
ekspansję fiskalną, obejmującą Chiny, Japonię i Europę. Jak można było oczekiwać, 
rezultaty są zbliżone do tych ze scenariusza bazującego wcześniej tylko na Stanach 
Zjednoczonych, tj. pobudzony wzrost gospodarczy i inflacja będą skutkować 
zacieśnieniem polityki monetarnej (wykres 2).  

Obok „globalnej ekspansji fiskalnej” ryzyko reflacji dla światowej gospodarki 
dostrzegamy też w scenariuszu „globalnego boomu handlowego”. Zakłada on, że 
ożywienie w wolumenie handlu będzie się wzmagać, powodując wyższy wzrost i inflację. 
Spowodowane byłoby to w dużej mierze wzrostem mnożnika handlowego, który 
przyczyni się do napędzania eksportu, efektem czego wzrośnie zatrudnienie i nakłady 
inwestycyjne.  

W kontekście ryzyka spadku aktywności, nadal uwzględniamy scenariusz „sekularnej 
stagnacji”, zgodnie z którym obecny cykliczny wzrost koniunktury zanika, a gospodarka 
światowa ponownie powraca do słabego trendu deflacyjnego. Choć obecnie wygląda to 
na mniej prawdopodobne, nadal istnieją poważne trudności natury strukturalnej, takie 
jak wysoki poziom zadłużenia i niekorzystna demografia, którym globalny wzrost 
gospodarczy musi stawić czoło.  

W najbliższym czasie gospodarka światowa może obrać kierunek deflacyjny, jeśli 
nastąpi gwałtowne zaostrzenie warunków finansowania. Rok 2018, od początku do dziś, 
charakteryzuje się rosnącymi rentownościami obligacji. Wiele z tego wzrostu jest 
pochodną przyspieszenia w globalnej działalności gospodarczej. Nasz scenariusz 
„wystrzał rentowności obligacji” zakłada, że wzrosną one jeszcze bardziej na skutek 
nieprzychylnej reakcji rynku na wycofywanie się z QE przez Fed i EBC. Ostatnia 
ekspansja fiskalna tylko pogorszy sytuację, zaburzając równowagę popytu i podaży w 
USA na skutek wzrostu emisji obligacji. 

Po stronie stagflacyjnej kontynuujemy nasz scenariusz „przyspieszenie inflacji”, który 
obejmuje ryzyko bardziej stromej krzywej Phillipsa. Oznacza to, że płace rosną bardziej 
gwałtownie wraz ze spadkiem bezrobocia, co prowadzi do wzrostu cen. Chociaż wyższe 
płace są bodźcem do zwiększenia wydatków konsumenckich, to w przypadku wzrostu 
inflacji banki centralne prawdopodobnie zacieśnią politykę monetarną bardziej 
agresywnie, co spowoduje okres słabości gospodarczej. W rezultacie należy 
przeciwdziałać stagflacji, zanim inflacja znajdzie się poza kontrolą.  

Pozostając przy ryzyku stagflacji, podtrzymaliśmy również nasz scenariusz „wzrost 
globalnego protekcjonizmu”, który zakłada załamanie się Północnoamerykańskiego 
Układu Wolnego Handlu (NAFTA), jak też wojnę handlową między Chinami a USA, 
rozprzestrzeniającą się na dalsze strony świata. Wzrost taryf celnych spowoduje słabszą 
aktywność i wyższą inflację w miarę wzrostu cen kontraktów handlowych i dóbr 
importowych. Jako ostatni zachowaliśmy też scenariusz „ożywienia produktywności”, 
który oznacza fazę silniejszego wzrostu i niższej inflacji jako rezultat wzrostu produkcji 
per capita w gospodarce globalnej. Ostatnio pojawiły się przekonujące oznaki poprawy 
produktywności w USA, a wymieniony scenariusz zakłada, że utrzyma się ona w okresie 
prognozy. 

 

 

 

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

 
Źródło: Schroders Economics Group, 22 lutego 2018 r. 

Wykres 2 stanowi podsumowanie wpływu poszczególnych scenariuszy na 
globalny wzrost gospodarczy i inflację w stosunku do scenariusza bazowego. 
Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo poszczególnych scenariuszy, to po 
istotnym przesunięciu ze scenariusza deflacyjnego do reflacyjnego w ostatnim 
kwartale, bilans ryzyka obecnie wskazuje na stagflację (wykres 3). 
Odzwierciedlałoby to zwiększone prawdopodobieństwo scenariusza „wzrostu 
globalnego protekcjonizmu”.  

Wykres 3: Prawdopodobieństwo scenariuszy  

 
Źródło: Schroders Economics Group, 22 lutego 2018 r.

 

  

60% 

2% 

11% 

8% 

19% 
0% 

Scenariusz bazowy 
Scenariusz wzrostu produktywności 
Scenariusz reflacyjny 
Scenariusz deflacyjny 
Scenariusz stagflacyjny 
Inne 

Sekularna  
stagnacja   

Globalna  
Ekspansja  
fiskalna  
 

Wystrzał  
rentowności obligacji  

Globalny  
boom  
handlowy 

 
Wzrost  
Globalnego 
protekcjonizmu  
 

Scenariusz bazowy 

Ożywienie  
produktywności   

Inflacja  
przyspiesza 
  

 

-2,0 

-1,5 

-1,0 

-0,5 

+0,0 

+0,5 

+1,0 

+1,5 

+2,0 

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 +0,0 +0,5 +1,0 +1,5 +2,0 
 

Scenariusz stagflacyjny  

 Scenariusz deflacyjny 

Skumulowana inflacja w latach 2018 i 2019 vs. prognoza bazowa 

Skumulowany wzrost w latach 2018 i 2019 vs. prognoza bazowa 
 

Scenariusz wzrostu  
produktywności 

 

Scenariusz reflacyjny 
 



 

 Globalne perspektywy dla rynku 12 

 

Tabela 2: Scenariusze - podsumowanie 

Scenariusze Podsumowanie Wpływ makro 

1. Sekularna 
stagnacja 

 Słaby popyt ciąży globalnemu wzrostowi gospodarczemu, 
ponieważ gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa 
niechętnie ponoszą wydatki. „Zwierzęce instynkty” 
pozostają przygaszone, a wydatki kapitałowe i innowacje 
ograniczone. Gospodarstwa domowe preferują 
ograniczanie zadłużenia niż pożyczanie. Dostosowanie 
przebiega powoli, a na całym świecie utrzymuje się 
nadwyżka mocy produkcyjnych, szczególnie w Chinach, w 
wyniku czego niższe są także ceny towarów i inflacja. 

Deflacyjny: Wzrost gospodarczy i inflacja niższe od 
scenariusza bazowego. Światowa gospodarka doświadcza 
bardzo powolnego spadku aktywności. Ponieważ skutki 
stagnacji sekularnej są stanem bardziej chronicznym niż 
ostrym, identyfikacja tego trendu wymaga od decydentów 
politycznych sporo czasu. Jeżeli jednak aktywność gospodarcza 
nie przyspiesza, to podejmowane są dalsze kroki stymulujące. 
USA wycofują się z cyklu podwyżek stóp procentowych, 
podczas gdy EBC i BoJ przedłużają swoje programy QE. 

2.  Globalna 
ekspansja 
fiskalna 

Naśladując naznaczoną populizmem ekspansję polityki 
fiskalnej w USA, inne kraje decydują się na podobne kroki, 
czy to poprzez zmiany rządów, czy też w odpowiedzi na 
ruchy populistyczne. Niemcy, Francja, Włochy, Wielka 
Brytania, Chiny, Rosja, Brazylia, Indie i Japonia znacząco 
rozluźniają politykę fiskalną poprzez kombinację cięć 
podatkowych i zwiększonych wydatków w 2019 r. 

Reflacyjny: Rozluźniona polityka fiskalna, na tle 
przedstawionych trendów wzrostu, dodatkowo wspiera 
zaufanie podmiotów gospodarczych i wzrost PKB. Niektóre 
kraje z niską stopą bezrobocia doświadczają wzrostu presji 
płacowej, powodującej wewnętrznie generowaną inflację, a 
inne z zapasem mocy produkcyjnych również dotknięte są 
wyższą inflacją poprzez wzrost cen surowców i dóbr 
importowych. Banki centralne odpowiadają szybszym 
zaostrzeniem polityki monetarnej, co ostatecznie studzi 
ożywienie aktywności gospodarczej. 

3.  Wzrost 
protekcjonizmu 
na świecie 

Zerwanie negocjacji ws. NAFTA oraz utrata przez USA 
cierpliwości dla protekcjonistycznej polityki Chin. USA 
wprowadza 40% taryfy na wszystkie chińskie dobra w I kw. 
2018 r. Chiny podejmują działania odwetowe, jednak 
zmieniają kierunek i zrzucają niekonkurencyjne w takich 
warunkach produkty do Europy. Do połowy 2018 r. Europa 
nakłada selektywnie antydumpingowe taryfy w wysokości 
20%, na co Chiny odpowiadają tym samym. 

Stagflacyjny: Zastąpienie substytutami dóbr obciążonych 
cłem zajmie konsumentom z USA i Chin trochę czasu. Również 
rozerwanie istniejących łańcuchów dostaw trochę potrwa, co 
oznacza, że w tym samym czasie ucierpi zarówno rentowność, 
jak i wzrosną ceny. W Europie dumping początkowo obniży 
inflację, ale nowe cła spowodują szybki jej wzrost. Polityka 
monetarna będzie zacieśniana szybciej, aby zapobiec efektom 
drugiej rundy, powodując umocnienie USD w stosunku do 
większości walut. Jednakże RMB spadnie o 10%, podczas gdy 
JPY również doświadczy aprecjacji, gdy wzrost zostanie 
zaburzony. Wzrost światowego handlu zacznie się kurczyć a 
produktywność osłabnie. 

4.  Wystrzelenie 
rentowności 
obligacji 

Rynki obligacji źle zareagują na rozpoczęcie przez Fed 
ograniczania swojego bilansu. Rentowności znacznie 
wzrosną w odpowiedzi na pojawienie się głównego 
sprzedawcy ryzyka stopy procentowej. Rentowność 
amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wzrośnie 
do 4,5%, wywołując efekt domina na globalnych rynkach 
obligacji. Następnie rentowności ustabilizują się ponownie 
na poziomie 4%, ale będą miały wpływ na zacieśnienie 
warunków monetarnych, takich jak oprocentowanie 
kredytów hipotecznych oraz wzrost kosztów kredytów i 
osłabienie rynków akcji. 

Deflacyjny: Zaostrzenie warunków monetarnych prowadzi do 
gwałtownego spowolnienia w kredytach konsumenckich i 
korporacyjnych. Popytowi szkodzi również niekorzystny efekt 
majątkowy, gdy rynki akcji spadną, dodatkowo spowalniając 
konsumpcję. Słabszy popyt skutkuje niższymi cenami 
surowców i inflacją. 

5.  Globalny boom 
handlowy 

Po latach, w których światowy handel pozostawał w tyle za 
globalnym PKB, odnowione zaufanie i chęć odbudowania 
zapasów doprowadzą do boom’u w światowym handlu, 
który ponownie wzmocni dynamikę aktywności 
gospodarczej. Silniejszy popyt wewnętrzny w dużych 
państwach-importerach, takich jak USA, napędzą ten 
scenariusz. Pomaga nieproporcjonalnie podnieść wzrost w 
gospodarkach posiadających nadwyżki handlowe. 

Reflacyjny: Dodatkowa aktywność wynikająca z globalnego 
handlu napędzi produktywność i dochody, ale przy braku 
wolnych mocy produkcyjnych, dodatkowy popyt wygeneruje 
również inflację. Globalny wzrost skoczy do 3,8% w 2018 r. i do 
3,9% w roku 2019. Globalna inflacja wzrośnie do 3,1% do 
końca 2019 r. Światowa polityka monetarna zostanie 
zaostrzona bardziej niż w scenariuszu bazowym, ale 
niewystarczająco, aby spowolnić wzrost. 

6.  Odrodzenie 
produkcji 

Mierząc się z rosnącym popytem, ale przy ograniczonych 
dodatkowych mocach produkcyjnych i kurczącej się 
podaży wykwalifikowanych pracowników, 
przedsiębiorstwa zaczną inwestować w celu zwiększenia 
produktywności ulepszając maszyny/technologię. Pomoże 
to w zredukowaniu jednostkowych kosztów siły roboczej, 
poprawiając rentowność. Gdy kapitał pomoże zapełnić 
lukę niedoboru siły roboczej, popyt na nią będzie w tym 
scenariuszu niższy niż w bazowym, zakładając podobne 
poziomy zagregowanego popytu. Zwiększona 
produktywność prowadzi do wyższego wzrostu produkcji, 
a konkurencja redukuje inflację. 

Wzrostu produktywności: Wyższy wzrost, ale niższa inflacja 
doprowadzi banki centralne, które rozpoczęły już zacieśnianie 
polityki, do frustracji. W miarę wzrostu produktywności, 
decydenci dojdą do wniosku, że luki produkcyjne mogą być 
większe niż początkowo sądzono. Zdecydują się na cięcie stóp 
procentowych, aby stymulować inflację, która w wielu krajach 
utrzymuje się poniżej celu. 

7.  Przyspieszenie 
inflacji 

Po długim okresie, w którym wynagrodzenia nie 
reagowały na zacieśnianie rynków pracy, płace zaczynają 
przyspieszać w odpowiedzi na niedostatek 
wykwalifikowanych pracowników. Wynagrodzenia na 
świecie 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 wzrasta do 3,6% do końca 2019 r. 
zarówno dla miary bazowej jak i ogólnej. Fed odpowiada 
poprzez bardziej agresywne zacieśnianie swojej polityki, 
podnosząc stopę referencyjną do 3,75% do końca 2019 r. 
Stopy procentowe rosną szybciej również w strefie euro i 
Wielkiej Brytanii, podczas gdy w Japonii powracają do 
dodatnich poziomów. 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. 

Źródło: Schroders Economics Group, 22 lutego 2018 r. 



lub inwestorów profesjonalnych. 
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Rynkowe stopy zwrotu 

  Całkowita stopa zwrotu Waluta Marzec I kw. Od początku 
roku 

Akcje 

S&P 500 — Stany Zjednoczone USD -2,5 -0,8 -0,8 

FTSE 100 — Wielka Brytania GBP -2,0 -7,2 -7,2 

EURO STOXX 50 EUR -2,1 -3,7 -3,7 

DAX — Niemcy EUR -2,7 -6,4 -6,4 

IBEX — Hiszpania EUR -2,3 -3,9 -3,9 

FTSE MIB — Włochy EUR -0,9 2,8 2,8 

TOPIX — Japonia JPY -2,0 -4,7 -4,7 

S&P/ASX 200 — Australia AUD -3,8 -3,9 -3,9 

HANG SENG — Hongkong HKD -2,3 0,9 0,9 

Akcje — rynki 
wschodzące 

MSCI EM LOKALNE -1,8 0,8 0,8 

MSCI Chiny CNY -3,1 2,1 2,1 

MSCI Rosja RUB -2,0 9,3 9,3 

MSCI Indie INR -3,5 -4,9 -4,9 

MSCI Brazylia BRL 0,4 12,7 12,7 

Obligacje 
skarbowe  
(10-letnie) 

Amerykańskie obligacje skarbowe USD 1,2 -2,4 -2,4 

Brytyjskie obligacje skarbowe GBP 1,4 -1,1 -1,1 

Niemieckie obligacje skarbowe EUR 1,6 0,0 0,0 

Japońskie obligacje skarbowe JPY 0,1 0,1 0,1 

Australijskie obligacje skarbowe AUD 2,3 1,7 1,7 

Kanadyjskie obligacje skarbowe CAD 2,5 1,3 1,3 

Surowce 

GSCI Surowce USD 2,2 2,2 2,2 

GSCI Metale szlachetne USD 0,3 0,3 0,3 

GSCI Metale przemysłowe USD -4,5 -7,2 -7,2 

GSCI Towary rolne USD -2,8 3,3 3,3 

GSCI Energia USD 6,0 5,1 5,1 

Ropa naftowa (Brent) USD 6,7 5,2 5,2 

Złoto USD 0,3 1,5 1,5 

Obligacje 
korporacyjne 

Bank of America/Merrill Lynch US 
High Yield Master USD -0,6 -0,9 -0,9 

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

Instrumenty 
dłużne rynków 
wschodzących 

JP Morgan Global EMBI USD 0,4 -1,8 -1,8 

JP Morgan EMBI+ USD 0,7 -2,0 -2,0 

JP Morgan ELMI+ LOKALNE 0,4 0,9 0,9 

Waluty 

EUR/USD   0,7 2,1 2,1 

EUR/JPY   0,5 –3,2 –3,2 

JPY/USD   0,2 5,5 5,5 

GBP/USD   1,5 3,4 3,4 

AUD/USD   -1,5 -1,7 -1,7 

CAD/USD   -0,7 -2,6 -2,6 
 Źródło: Thomson Datastream, Bloomberg, 30 marca 2018 r.  
Uwaga: Tło w kolorach od niebieskiego do czerwonego przedstawia wyniki od najwyższych do najniższych w każdym okresie. 



 

 
 

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. W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które 
mogą ulec zmianie. Wydawca: Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 
60310 Frankfurt am Main. 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, 
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