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wschodzących i na rynku obligacji korporacyjnych (ESG) występują dodatkowe
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Ogólne nastroje
związane z ryzykiem
Unikanie ryzyka	 Akceptacja ryzyka

Bliskie neutralnemu/ostrożnemu
nastawienie do aktywów
ryzykownych, w miarę jak wzrost
gospodarczy spowalnia w stosunku
do szczytu, a banki centralne
zaostrzają politykę.
Zmiany w stosunku do poprzedniego
miesiąca
 strożność wobec chińskich akcji
O
w krótkim terminie.
 aktyczna korekta: duracja
T
w rdzeniu strefy euro, dług
peryferyjny
 iększa ostrożność w kwestii
W
asymetrii ryzyka obligacji
korporacyjnych z USA
Ogólne nastawienie do ryzyka
jest mającą charakter jakościowy
odpowiedzią na ogólną ocenę ryzyka
przeprowadzoną przez ostatni
globalny komitet inwestycyjny.
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Kupowanie czasu w obliczu rosnącego ryzyka
W ostatnim czasie rynki finansowe musiały przetrawić kilka mieszanych sygnałów z amerykańskiej gospodarki
(sierpniowy raport o zatrudnieniu i sprzedaży detalicznej, ostatni odczyt inflacji CPI). Fed zasygnalizował możliwość taperingu, ale ewentualne zmiany będą wprowadzane zasadniczo stopniowo, a narracja o „niewystarczającym wzroście gospodarczym” pozostanie dominująca. W tle dostrzegamy dwa narastające zagrożenia. Pierwsze
dotyczy Chin: letniego rozprzestrzeniania się wariantu delta, kolejnej fali nowych regulacji oraz sagi Evergrande.
Spowolnienie chińskiego cyklu koniunkturalnego będzie skutkować wsparciem fiskalnym i monetarnym, co widać
było w ostatnim posunięciu banku centralnego, mającym na celu zapobieżenie kryzysowi płynnościowemu. Drugim
czynnikiem jest inflacja energii i żywności. Temat rosnących cen energii nabiera znaczenia w Europie, gdzie ceny
gazu osiągnęły rekordowo wysoki poziom. Podobnie szybko rosną ceny żywności, a kwestia ta jest szczególnie
istotna dla rynków wschodzących.
Te dwa tematy mają istotne znaczenie dla ewolucji narracji inflacyjnej oraz w odniesieniu do długoterminowych
zobowiązań rządów do sprostania wyzwaniom klimatycznym. W tym kontekście musimy ponownie ocenić
niektóre kluczowe przekonania i sprawdzić, czy mogą być one aktualne u progu IV kwartału.
• Czy nadszedł czas, aby zmienić alokację ryzyka i wdrożyć podejście bardziej defensywne? Ze względu na
rosnące ryzyko inflacyjne i słabnącą dynamikę gospodarki rośnie ryzyko stagflacji. Dostosowawcza postawa
banków centralnych oraz brak alternatywy dla akcji sprawiają jednak, że w najbliższym czasie trudno jest oczekiwać „kapitulacji” tego rynku. Niemniej biorąc pod uwagę imponujące wyniki od początku roku i ryzyko dalszego
wzrostu inflacji, zalecamy zachowanie neutralności w zakresie alokacji ryzyka oraz utrzymywanie pewnych
zabezpieczeń. Nadal podchodzimy konstruktywnie do obligacji korporacyjnych. Przy niskich spreadach inwestorzy powinni szukać obszarów, które mogą dobrze sobie radzić w obliczu nadchodzących podwyżek stóp
i ponownego otwarcia gospodarek, lub też obszarów o niższym ryzyku duracji (dług podporządkowany, instrumenty wysokodochodowe).
• Czy preferencje dla segmentu „wartości” na rynku akcji są nadal aktualne? Preferencje dla segmentu „wartości”
w stosunku do segmentu „wzrostu” od początku zainicjowanych wdrożeniami szczepionek inwestycji reflacyjnych stanowią jeden z kluczowych kierunków taktycznych. Obawy przed pojawieniem się ognisk wariantu delta
doprowadziły do pewnego wstrzymania tego trendu w lecie. Uważamy jednak, że jest miejsce na jego dalszy
rozwój zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, gdzie w ujęciu historycznym różnica w wycenie
segmentów „wzrostu” i „wartości” jest wciąż duża . Im bardziej preferujemy segment „wartości”, tym wyraźniej
wyłaniają się pewne konkretne tematy. W Stanach Zjednoczonych segment „wartości” obejmuje interesujące
spółki związane z innowacjami w zakresie energii odnawialnej, które mogą doczekać się dodatkowego impulsu
ze strony polityki gospodarczej omawianej przez administrację Joego Bidena. W Europie interesujące pod
względem jakościowym są spółki finansowe i przemysłowe. W tym przypadku kluczowa będzie indywidualna
ocena wpływu rosnących cen energii na marże.
• Co inwestorzy powinni zrobić z alokacją obligacji, biorąc pod uwagę zbliżające się zacieśnienie polityki
pieniężnej w Stanach Zjednoczonych i możliwość utrzymania się inflacji? Instrumenty stałodochodowe mogą
wydawać się martwą klasą aktywów, ale tak nie jest — przechodzą one swoistą restrukturyzację. Pozostają one
kluczowym składnikiem portfeli inwestorów, zarówno ze względu na dywersyfikację w stosunku do akcji, jak
i ze względu na potrzeby dochodowe. Kluczowe pozostają preferencje dla krótkiej duracji. Oznacza to odejście
od statycznych podejść opartych na benchmarkach (wysokie ryzyko związane z duracją) na rzecz bardziej
elastycznej alokacji w poszukiwaniu rentowności. Kieszenie wartości istnieją na rynkach obligacji sekurytyzacyjnych w Stanach Zjednoczonych i obligacji peryferyjnych w Europie, a ponadto dostępne są poprzez selekcję
obligacji rynków wschodzących. W miarę zbliżania się fazy taperingu inwestorzy będą musieli upewniać się,
że ich podstawowa alokacja instrumentów stałodochodowych jest odporna na bardziej wymagające otoczenie.
• Czy rynki wschodzące są już zepsute, czy nadal stanowią okazję dla inwestorów? Do tej pory w 2021 r. akcje
z rynków wschodzących osiągały znacznie gorsze wyniki niż te z rynków rozwiniętych. Duża część tych gorszych
wyników dotyczy Chin. Innym powodem są rozbieżne trajektorie aktywności gospodarczej związane z wolniejszymi kampaniami szczepień na rynkach wschodzących. Mimo że nadal występują pewne wyzwania, takie
jak ciągle bardzo kiepskie nastroje inwestorów w Chinach odnośnie najbliższej przyszłości, napięcia polityczne
w Ameryce Łacińskiej i Turcji oraz brak normalizacji sytuacji w Azji, perspektywy ulegają poprawie. Ostatnio
dynamika gospodarcza na rynkach wschodzących zaczęła się poprawiać — od czerwca liczba pozytywnych
niespodzianek wygląda lepiej niż w przypadku krajów wschodzących. Alokacja na rynki wschodzące może wzrosnąć w stosunku do pozycji zasadniczo niedoważonej, choć możliwe jest, że przyspieszenie tego rodzaju zmian
nastąpi dopiero pod koniec roku, wraz z możliwym złagodzeniem trudności związanych z nowymi regulacjami
w Chinach i wyjaśnieniem sytuacji epidemiologicznej na rynkach wschodzących. W przypadku obligacji z rynków
wschodzących perspektywy są już bardziej konstruktywne — zwłaszcza dla obligacji korporacyjnych denominowanych w twardej walucie i instrumentów wysokodochodowych. Przy ogólnie niskich stopach zwrotu i wysoce
stopniowym zacieśnianiu polityki Fedu obszar ten jest atrakcyjny dla inwestorów poszukujących dochodu.
U progu IV kwartału dostrzegamy trzy główne tematy, na które powinni zwracać uwagę inwestorzy: ewolucję
tematu stagflacji, postępy na froncie ekologicznym po COP26 oraz falę nowych regulacji w Chinach. Ogólnie rzecz
biorąc, wydaje się, że w kontekście dobrych wyników aktywów ryzykownych od początku roku oraz widocznych
na horyzoncie zagrożeń, najlepiej jest zachować ostrożność: nie poddawać się euforii, ale szukać możliwości rotacji
alokacji w kierunku mniej obciążonych obszarów.
CB= banki centralne, HC = twarda waluta, FI= instrumenty stałodochodowe, EM = rynki wschodzące, DM = rynki rozwinięte, YTD= od początku roku,
HY= instrumenty wysokodochodowe,
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Banki centralne na rozdrożu
Najważniejsze punkty:
• Główne banki centralne gospodarek zachodnich skłaniają się ku zacieśnianiu polityki pieniężnej.
• Ruch ten nie jest jednolity, a asynchroniczność prawdopodobnie się utrzyma, co ma na celu złagodzenie
kompromisu między wzrostem gospodarczym a inflacją.
• W tej ostatniej kwestii ścieżka pozostaje niepewna — oczekujemy, że motyw „niewystarczającego tempa
wzrostu gospodarczego” pozostanie dominujący.

Monica DEFEND,
Globalny szef ds. badań

Gdy banki centralne
balansują między szczytem
wzrostu gospodarczego
a rosnącymi cenami, przed
podjęciem decyzji o alokacji
aktywów inwestorzy powinni
przyglądać się rynkowi pracy,
wydatkom konsumpcyjnym
oraz danym o inflacji.
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Wrzesień był ważnym miesiącem pod względem posiedzeń banków centralnych. Norweski Norges Bank jako
pierwszy duży zachodni bank centralny podniósł stopy
procentowe po wybuchu pandemii. Ich poziomy zwiększono o 25 p.b., aby uwzględnić ożywienie gospodarcze
oraz rosnącą nierównowagę finansową. Zarówno Fed,
jak i Bank Anglii okazały się bardziej jastrzębie niż oczekiwano, sugerując zmiany i wywołując falę wyprzedaży na
globalnym rynku obligacji. Z kolei rynki akcji zachowywały
się dość spokojnie, czekając zapewne na kolejny sezon
publikacji wyników finansowych spółek, który zweryfikuje
jakość wzrostu gospodarczego.
Fed zapowiedział szybsze niż oczekiwano spowolnienie skupu obligacji, począwszy od listopada na poziomie 15 mld USD miesięcznie (10 mld USD w obligacjach
skarbowych i 5 mld USD w obligacjach zabezpieczonych
hipoteką), informując jednocześnie o możliwym zakończeniu „pandemicznego” skupu obligacji w czerwcu
2022 r. Prognozy stóp procentowych Fedu („kropki”)
przesunęły się w górę, wskazując na rozpoczęcie podwyżek około połowy 2022/początku 2023 r., w tempie
trzech do czterech rocznie. Czynnikiem decydującym
o podwyżkach stóp będzie inflacja. Jeśli inflacja bazowa
niespodziewanie przekroczy poziom prognozowany na
rok 2022, pierwsza podwyżka stóp mogłaby nastąpić pod
koniec przyszłego roku.
Członkowie Komitetu Polityki Pieniężnej Banku Anglii
zagłosowali 7:2 za utrzymaniem skupu aktywów
w ramach luzowania ilościowego w pełnym wymiarze — ma on zostać przeprowadzony do końca roku,
potwierdzając tym samym kontynuację dotychczasowego programu QE. Jednocześnie jednak protokół
z posiedzenia zaskoczył rynki i tworzących konsensusowe
oszacowania analityków jastrzębim tonem zapowiedzi
dotyczących stóp — zasugerowano, że zacieśnianie polityki pieniężnej może rozpocząć się szybciej niż się spodziewano. Rozwój sytuacji na rynku pracy w kontekście
kończących się programów wsparcia ze strony polityki
monetarnej i fiskalnej będzie mieć decydujące znaczenie
dla określenia terminu podwyżki stóp.
Działania EBC są bardziej ostrożne — w pierwszej
kolejności dokona on rewaloryzacji elastycznego programu awaryjnego (obecna pula środków PEPP wynosi
1,850 mld EUR). Oczekujemy, że w okresie od września
do końca marca 2022 r. EBC będzie skupował obligacje
o wartości średnio 70 mld EUR miesięcznie. EBC stanie
wówczas przed nie lada wyzwaniem, ponieważ będzie
musiał utrzymywać koszty finansowania długu publicznego na stabilnym poziomie dopóty, dopóki strefa euro
będzie podzielona pod względem gospodarczym. Polityka fiskalna może być skuteczna tylko wtedy, gdy rentowność obligacji skarbowych pozostanie niska i stabilna
pomimo rosnących deficytów. W przypadku braku znaczącego zwiększenia prognoz wzrostu gospodarczego
EBC będzie zdany na własne siły w dążeniu do zapobieżenia fragmentacji o charakterze finansowym. Grudniowe
posiedzenie będzie ważne dla zapewnienia jasności co
do dalszych wytycznych.

Wszystkie te czynniki pojawiają się w momencie gdy
mamy do czynienia z koniecznością godzenia się na
kompromis między inflacją (która utrzymuje się dłużej niż
oczekiwano, co powoduje wzrost oczekiwań uczestników
rynku) a wzrostem gospodarczym (który normalizuje się
po odbiciu od dna po pandemii, ale nadal narażony jest na
ryzyko związane z wariantami wirusa, wąskimi gardłami
w łańcuchu dostaw i słabościami, których utrzymywanie
się sugeruje kontynuacja wsparcia ze strony rządów).
Tendencja do zacieśniania polityki monetarnej nie jest
jednolita — oczekujemy, że różnice pomiędzy poszczególnymi bankami centralnymi będą się utrzymywać.
Zgodnie z oczekiwaniami, na wrześniowym posiedzeniu
Bank Japonii utrzymał politykę bez zmian, zauważając,
że eksport i produkcja ucierpiały z powodu ograniczeń
o charakterze podażowym. Oczekujemy, że Bank Japonii
utrzyma status quo, ponieważ jest jeszcze za wcześnie
na rozpoczęcie debaty o normalizacji polityki monetarnej
w sytuacji, w której ożywienie gospodarcze w Japonii jest
wolniejsze niż w innych krajach rozwiniętych, a zamiast
inflacji nadal występuje deflacja. Inflacja powinna stopniowo przyspieszać w perspektywie średnioterminowej,
ale nadal jest daleka od celu na poziomie 2%.
W przypadku Chin nadal obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”, a kraj ten stoi obecnie w obliczu nowego
punktu zwrotnego. Pogląd, że „wzrost PKB w 2021 r. i tak
powinien przekroczyć 8%” wyjaśnia, dlaczego Pekin nie
powstrzymuje się przed zacieśnianiem monetarnym
pomimo jednorazowego zastrzyku płynności w celu
zachowania stabilności finansowej w kontekście afery
Evergrande. Dane dotyczące wzrostu gospodarczego
w III kwartale zasadniczo zaskoczyły na minus, a jedynym
wyjątkiem był eksport. Do spowolnienia przyczyniły się
zaostrzenie polityki, wprowadzone restrykcje (zerowa
tolerancja dla Covid-19, dekarbonizacja, zmniejszenie
produkcji/racjonowanie energii elektrycznej) oraz globalne niedobory półprzewodników. Jeśli długoterminowe
perspektywy się utrzymają, w ciągu najbliższych sześciu
miesięcy spodziewamy się więcej katalizatorów negatywnych niż pozytywnych. Konieczny może też okazać się
szybki powrót do dostosowawczej polityki monetarnej.
Chiński rząd od lat zaskakuje nas swoją zdolnością do
radzenia sobie z kryzysami, jednak tym razem obawiamy
się, że władze mogą spóźnić się z łagodzeniem sytuacji.
Choć rynki pracy, wydatki konsumpcyjne i inflacja są
głównymi wskaźnikami, które powinni obserwować
inwestorzy, obecna asynchroniczność oferuje okazje do
zarobku na rynkach obligacji i walut. W przypadku aktywów ryzykownych nie skłaniamy się jeszcze do zakupów.
W okresie letnim nastąpiło osłabienie dynamiki gospodarczej, ale oczekiwania dotyczące wyników finansowych
zostały tylko nieznacznie obniżone. Rozpoczynający się
w połowie października sezon publikacji wyników finansowych pokaże, w jakim stopniu ostrzeżenia dotyczące
wyników zostały już uwzględnione w wycenach. Do tego
czasu możemy dostosować nasze nastawienie do ryzyka.
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Zachowajcie ostrożność, ale nie bądźcie
przesadnie pesymistyczni
Jesteśmy świadkami silnego ożywienia gospodarczego
o nierównomiernym przebiegu i słabnącej dynamice
wzrostu. Ryzyko wzrostu inflacji w Europie (ceny energii)
oraz utrzymywanie się wyższych cen konsumpcyjnych
w Stanach Zjednoczonych wzmacniają argumenty
przemawiające za środowiskiem stagflacyjnym.
Co ciekawe, problem ten jest równoważony przez
warunki finansowe, które pozostają elastyczne.
W związku z tym, choć dostrzegamy pewne czynniki
ryzyka związane z wyceną oraz potencjalną presję
na marże przedsiębiorstw, uważamy, że nie jest to
odpowiedni moment na strukturalne ograniczanie
ryzyka, ponieważ nie ma dowodów na recesję zysków.
Zamiast tego inwestorzy powinni pozostać neutralni
i aktywni w zakresie aktywów ryzykownych,
szukając atrakcyjnych punktów wejścia i utrzymując
zabezpieczenia.
Koncepcje, których słuszność jest dla nas wysoce
prawdopodobna

W warunkach dużej
płynności i wsparcia
ze strony banków
centralnych zalecamy
inwestorom utrzymanie
neutralnego nastawienia
do akcji i poszukiwanie
atrakcyjnych punktów
wejścia, ale z odpowiednimi
zabezpieczeniami.

Nr 10

Nie zmieniamy neutralnego nastawienia do akcji
z rynków rozwiniętych i wschodzących, ale czekamy
na lepsze okazje do kupna, ponieważ w kontekście
historycznych poziomów mnożników wyceny są obecnie bardzo wysokie, co sprawia, że argumenty za selekcją
i czujnością stają się jeszcze istotniejsze. W tym kontekście inwestorzy powinni stawiać na wartość względną,
a ponadto nie mogą tracić z oczu danych fundamentalnych. Jeśli chodzi o rynki wschodzące, inwestorzy będą
musieli oszacować wartość chińskich akcji, biorąc pod
uwagę niepewność co do dalszych działań regulacyjnych
oraz rozwój sprawy Evergrande. Ogólnie rzecz biorąc,
wolimy na razie wstrzymać się z zaangażowaniem, dopóki
nie uzyskamy większej jasności co do inflacji, planów
ograniczania bodźców stymulacyjnych oraz wpływu
nowych wariantów koronawirusa na gospodarkę.
Podtrzymujemy defensywne nastawienie do 10-letnich
obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych
w obliczu oczekiwanego wzrostu nachylenia krzywej
dochodowości, przy nieco słabszym przekonaniu co
do wzrostu stóp procentowych ze względu na ostatnie
słabsze od oczekiwań dane makroekonomiczne, a także
ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się wariantów
koronawirusa oraz taperingiem. Z drugiej strony uważamy,
że obecne rentowności są niskie i niespójne ze solidnymi
średnioterminowymi trendami w zakresie wzrostu
gospodarczego i zadłużenia (ustawy infrastrukturalne).
W przypadku Wielkiej Brytanii utrzymujemy strategię
opartą na wzroście nachylenia krzywej dochodowości.
Względna wartość długu peryferyjnego jest atrakcyjna,
co skłania nas do utrzymania naszego poglądu na
30-letnie BTP względem Bundów ze względu na
lepsze perspektywy wzrostu gospodarczego Włoch,

potwierdzenie ultradostosowawczej polityki przez EBC
oraz korzystne czynniki techniczne.
Pozostajemy neutralni wobec obligacji z rynków
wschodzących, choć uważamy, że oferują one
wymagające selektywnego podejścia okazje dla
inwestorów poszukujących rentowności. Utrzymujemy
naszą pozycję na chińskim długu samorządowym.
Przewidywane w najbliższej przyszłości problemy na
poziomie krajowym, kontynuacja napływu środków
i awersja do ryzyka powinny być korzystne pomimo
napiętych wycen i dużej podaży długu.
Carry trade pozostaje kluczowym elementem
naszego poglądu na temat obligacji korporacyjnych,
ponieważ sytuacja gospodarcza, ponowne otwarcie
rynków światowych i zakupy EBC wspierają dane
fundamentalne oraz zwiększają atrakcyjność aktywów
ryzykownych. Zwracamy jednak uwagę na wpływ
wzrostu podstawowych stóp procentowych na rynki
obligacji klasy inwestycyjnej. Ponadto, w miarę zmiany
struktury kapitałowej w celu uwzględnienia np.
długu podporządkowanego można uzyskiwać coraz
wyższe poziomy carry trade, ale pojawia się potrzeba
zrównoważenia jakości i rentowności. W przypadku
obligacji wysokodochodowych utrzymujemy pozytywne
nastawienie w związku z tendencją spadkową
wskaźników niewypłacalności, korzystnymi warunkami
finansowymi i atrakcyjnymi okazjami do carry trade.
Pozostajemy jednak świadomi niskich wycen i wysokiego
poziomu zadłużenia.
Waluty pozwalają nam zajmować pozycje zgodne
z naszymi poglądami na temat krajów i regionów.
Obecnie uważamy, że krótkoterminowe trudności
polityczne, dwucyfrowa inflacja i wyzwania fiskalne
mogą wpłynąć na parę BRL/EUR. Podtrzymujemy
jednak pozytywne nastawienie do rubla (RUB), wona
(KRW, impuls ze strony „zielonej” polityki) i juana (CNH,
wsparcie dla handlu wewnątrzazjatyckiego) w stosunku
do euro (EUR). W przypadku walut z krajów rozwiniętych
jesteśmy konstruktywnie nastawieni do potencjału
carry trade funta szterlinga (GBP) w stosunku do franka
szwajcarskiego (CHF) i jena (JPY). Z drugiej strony,
funt szterling (GBP) będzie prawdopodobnie słaby
w stosunku do euro (EUR) ze względu na geopolityczne
skutki Brexitu.
Czynniki ryzyka i hedging
Dostrzegamy pewien wzrost znaczenia czynników ryzyka
związanych z wysokimi wycenami i możliwą czwartą
falą epidemii, mogącą skutkować dalszymi restrykcjami
zdrowotnymi. Dlatego też utrzymujemy zabezpieczenia,
aby chronić ekspozycję na akcje z krajów rozwiniętych na
rynkach japońskim, amerykańskim i europejskim.

Amundi Cross Asset – przekonania
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Źródło: Amundi. Tabela odzwierciedla oszacowanie wieloaktywowe dla horyzontu 3–6 miesięcy oparte na poglądach wyrażonych na ostatnim posiedzeniu globalnego komitetu inwestycyjnego. Prognoza, zmiany prognozy i opinie dotyczące klasy aktywów odzwierciedlają
spodziewany kierunek (+/-) oraz siłę przekonań (+/++/+++). Oszacowanie to może ulec zmianie.
BoE = Bank Anglii, EM/GEM = rynki wschodzące, FX = rynek walutowy, FI = instrumenty stałodochodowe, IG = klasa inwestycyjna, HY = instrumenty wysokodochodowe, CBs = banki centralne, BTP = włoskie obligacje skarbowe, EMBI = indeks obligacji z rynków wschodzących
Dokument przeznaczony wyłącznie dla klientów profesjonalnych, podmiotów świadczących usługi z zakresu inwestycji oraz wszelkich innych specjalistów z branży finansów.
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Amaury D’ORSAY,
Szef ds. instrumentów
stałodochodowych

Szukajcie okazje do carry trade
i zaostrzajcie selekcję
Kontekst makroekonomiczny pozostaje pozytywny, z silnym
wzrostem gospodarczym i łatwymi warunkami finansowymi,
jednak obserwujemy osłabienie dynamiki w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Z drugiej strony, niepewność pozostaje
podwyższona ze względu na inflację przekraczającą cele
banków centralnych, wzrost kosztów transportu, wąskie gardła w dystrybucji oraz presję na deglobalizację łańcuchów
dostaw. Spodziewamy się, że Fed i EBC zaczną redukować
pakiety pomocowe w najbliższym czasie, ale europejskie
władze monetarne mogą nas jeszcze zaskoczyć. Może również dojść do debaty na temat zwiększenia skali akomodacji
monetarnej, jeśli przyszłoroczny wzrost gospodarczy okaże
się rozczarowujący, choć nie jest to nasz główny scenariusz.
Dlatego właśnie jesteśmy ostrożni w kwestii duracji, ale
uważamy, że w obecnym otoczeniu należy stawiać na inﬂację i obligacje korporacyjne, stosując selektywne podejście
w zakresie identyfikacji „wschodzących gwiazd”, biorąc pod
uwagę poprawiające się wskaźniki niewypłacalności.
Światowe i europejskie instrumenty stałodochodowe

Globalny szef ds. rynków
wschodzących

Kenneth J. TAUBES,
Szef (CIO) ds. Zarządzania
inwestycjami w Stanach
Zjednoczonych

Ryzyko niewypłacalności
emitentów obligacji
korporacyjnych jest
niewielkie, ale inwestorzy
powinny unikać obszarów,
w których profil ryzyka jest
asymetryczny, a spadek
jakości wiąże się malejącymi
potencjalnymi zwrotami.

Choć oszczędności konsumentów są wysokie, utrzymuje
się niepewność związana z projektem ustawy infrastrukturalnej i pułapem zadłużenia. Ponadto ciągłe zakłócenia
w łańcuchach dostaw oraz ryzyko przyspieszenia wzrostu
płac wywierają presję na wzrost inflacji (presja kosztowa).
Wraz z pozytywnym rozwojem sytuacji na rynkach pracy
skłania to Fed do dalszej realizacji planów w zakresie taperingu. W związku z tym do obligacji skarbowych Stanów
Zjednoczonych podchodzimy ostrożnie, ale jesteśmy
aktywni. Obligacje skarbowe indeksowane inflacją (TIPS)
oferują atrakcyjną rentowność skorygowaną o inflację, ale
ich wyceny są obecnie zbyt wysokie. Jesteśmy konstruktywnie nastawieni do obligacji korporacyjnych, w przypadku
których preferujemy papiery krótkoterminowe — zalecamy
też inwestorom ograniczenie bety, zwłaszcza w przypadku
instrumentów wysokodochodowych, poprzez skupienie się
na selekcji. Rynki kredytów konsumenckich i mieszkaniowych kredytów hipotecznych mogą oferować dodatkowe
zyski, pod warunkiem zachowania ostrożności w kwestii
wycen. Fundamenty rynków mieszkaniowych są silne, ale
przyjmujemy podejście selektywne do rynku nieruchomości
komercyjnych, a ponadto zachowujemy czujność, biorąc pod
uwagę sygnalizowane przez Fed plany taperingu.
Obligacje z rynków wschodzących
Przewiduje się, że w IV kw. premia z tytułu różnicy tempa
wzrostu PKB między gospodarkami wschodzącymi i rozwiniętymi zwiększy się na korzyść tych pierwszych. Czynnikiem
pozytywnie wpływającym na sytuację tej klasy aktywów jest
też gołębi ton banków centralnych z krajów rozwiniętych.
Nadal preferujemy obligacje denominowane w twardej
walucie oraz obligacje korporacyjne z rynków wschodzących (poprawa wyników finansowych), z przewagą obligacji
wysokodochodowych nad klasą inwestycyjną i niedźwiedzim
nastawieniem do duracji wszelkiego długu z rynków wschodzących. W przypadku obligacji denominowanych w walutach lokalnych zachowujemy ostrożność i selektywność,
a ponadto uważnie obserwujemy wydarzenia w Chinach.
Koncentrujemy się na krajach wschodzących, w których cykle
zacieśniania są bliższe końca, takich jak Rosja.
Waluty
W krótkim terminie dolar amerykański (USD) powinien radzić
sobie dobrze niezależnie od tego, czy wzrost gospodarczy
rozczaruje, czy okaże się solidny. Jesteśmy pozytywnie
nastawieni do walut rynków wschodzących będących eksporterami surowców, ale zalecamy czujność wobec ryzyka
quality
and
yieldPodchodzimy
throughzatem
BBBs
spowolnienia
w Chinach.
pozytywnie
do rubla (RUB), a teraz także do chilijskiego peso (CLP),
tureckiej liry (TRY) i indyjskiej rupii (INR).

Znajdowanie równowagi między jakością i rentownością dzięki obligacjom BBB

Ratio

Yerlan SYZDYKOV,

Zachowujemy defensywne nastawienie do obligacji
skarbowych Stanów Zjednoczonych oraz długu spoza
peryferii strefy euro, przy czym nasz pogląd jest wspierany przez wdrażane ostatnio „mniej gołębie” nastawienie banków centralnych. Pozostajemy aktywni w kwestii
krzywych rentowności obligacji ze Stanów Zjednoczonych
i rdzenia strefy euro, a w przypadku tych ostatnich nadal
spodziewamy się wzrostu nachylenia w oczekiwaniu na
szczyt tempa wzrostu gospodarczego. Długowi peryferyjnych krajów strefy euro, takich jak Włochy, sprzyjają
poprawiające się perspektywy gospodarcze, ale preferujemy krótsze terminy zapadalności i uważamy, że należy
monitorować ryzyko polityczne. Nie jest zaskoczeniem, że
inflacja jest wysoka zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak
i w Europie, choć w Stanach pojawiają się oznaki mogące
świadczyć o tym, że szczyt został już osiągnięty. Jesteśmy
konstruktywnie nastawieni do obligacji korporacyjnych
(np. Z sektora finansowego), ale stawiamy raczej na
selekcję, przyglądając się papierom o ratingu BBB, które
oferują lepszy profil ryzyka do zysku w porównaniu do
długu o ratingu A. Rozgrywamy ponadto temat „kompresji”, skupiając się na analizie oddolnej (poprawa wskaźników
kredytowych), długu o krótkim/średnim terminie zapadalności oraz ESG (motywach z zakresu ochrony środowiska,
odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego). Takie
podejście pozwala nam na identyfikację „wschodzących
gwiazd”, czyli spółek o wysokiej rentowności, które mają
Striking
a balance
potencjał, aby przejść
do klasy
inwestycyjnej.between
Z drugiej
strony, unikamy spółek, które mogłyby zwiększać dźwignię
finansową lub niszczyć wartość poprzez fuzje i przejęcia.

Instrumenty stałodochodowe ze Stanów Zjednoczonych
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GFI= globalne instrumenty stałodochodowe, GEMs/EM FX = waluty z globalnych rynków wschodzących, HY = instrumenty wysokodochodowe, IG = klasa inwestycyjna,
EUR = euro, UST = obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych, RMBS = papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami mieszkaniowymi, ABS = papiery wartościowe
zabezpieczone aktywami, HC = twarda waluta, LC = waluty lokalne, CRE = nieruchomości komercyjne, CEE = Europa Środkowo-Wschodnia, JBGs = japońskie obligacje
skarbowe, EZ = strefa euro, BoP = bilans płatniczy.
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AKCJE

Stanowisko zrównoważone, z preferencjami
dla segmentu „wartości” i dywidend
Akcje ze Stanów Zjednoczonych

Ocena ogólna

Kasper ELMGREEN,
Szef ds. akcji

Po osiągnięciu rekordowych poziomów w sierpniu,
rynki ucierpiały z powodu mieszanych danych
globalnych i rozprzestrzeniania się wariantu
delta. Jednak, jak podkreślaliśmy w poprzednim
numerze, wyceny były już wysokie. Wydaje
się więc, że to właśnie słabość Chin i obawy
o zadłużenie sektora nieruchomości zadziałały
jako czynnik wyzwalający. Należy zauważyć, że
pomimo siły ożywienia gospodarczego na całym
świecie narasta presja inflacyjna. W Europie
gwałtowny wzrost cen energii należy postrzegać
przez pryzmat rosnących nierówności, ponieważ
rosnące rachunki za media są politycznie nie do
przyjęcia. Dlatego też w miarę przechodzenia na
technologie niskoemisyjne należy monitorować
krótko- i długoterminowe skutki transformacji
klimatycznej dla inflacji. Pozostajemy aktywni
i ostrożnie optymistyczni, a ponadto zalecamy
a balance
between
inwestoromStriking
śledzenie zarówno
dynamiki
zysków,
jak i danych fundamentalnych.
Akcje europejskie

Ratio

Globalny szef ds. rynków
wschodzących

Zachowujemy równowagę i nadal wierzymy
1.9
w normalizację
gospodarczą oraz ponowne otwarcie.
Uważamy,
że nadal występuje potencjał przeceny
1.8
akcji w sektorach takich jak bankowość, ponieważ
1.7
oczekiwania implikowane w tych obszarach pozostają
1.6
atrakcyjne.
Należy jednak położyć nacisk na selekcję
oddolną,
1.5 aby zidentyfikować spółki, które mogą
150
Akcje z rynków wschodzących
poprawić swoje wyniki w zakresie ESG i wynagrodzić
1.4
100
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Czynnikami wspierającymi powinny być atrakcyjne
1.3
50 słaboceniamy również spółki przemysłowe i finansowe,
wyceny, poprawiające się wyniki finansowe oraz
ale nadal
zwracamy
uwagę
na
wyceny
we
wszystkich
nąca
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z
taperingiem
Fedu.
Przyjmu1.2
0
sektorach.
jemy podejście
selektywne
i preferujemy kraje, które
2017 Na drugim końcu
2018spektrum preferujemy
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wysokiej jakości akcje
defensywne z sektora
opieki
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EUR
A, RHS znajdują się naEUR
BBB,do
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zdrowotnej.
Z
drugiej
strony,
pozostajemy
ostrożni
mom
szczepień
i
rozwojowi
naturalnej odporności.
Source: Amundi, Bloomberg, as of 20 September 2021. Ratio of credit spreads.
w stosunku do technologii informatycznych i spółek
Jeśli chodzi o Chiny, to mimo iż wierzymy, że władze
z segmentu konsumenckich dóbr luksusowych.
będą starały się zapobiegać zarażeniom, niepewność
Ogólnie rzecz biorąc, warto unikać zwracania uwagi
dotycząca nowych regulacji i spowolnienie gospodarna krótkoterminowy szum i skupić się na spółkach,
cze skłoniły nas do taktycznego obniżenia oceny na
których model biznesowy nie jest zagrożony i które
rzecz innych krajów, takich jak Indie, Rosja i Grecja.
mogą zapewnić zrównoważone zyski.
W dłuższej perspektywie czasowej z zadowoleniem
przyjmujemy
motyw
„Powszechnego
Dobrobytu”.
Dividends complement investors'
income
when
rates are
low
Spread, bps

Yerlan SYZDYKOV,

Kenneth J. TAUBES,
Szef (CIO) ds. Zarządzania
inwestycjami w Stanach
Zjednoczonych

Rosnące ceny energii
i surowców zwiększają presję
inflacyjną, nawet jeśli realne
stopy procentowe pozostają
niskie. W tym otoczeniu
akcje dywidendowe mogą
zwiększyć ogólne zyski
inwestorów.

Harmonogram i skala programów infrastrukturalnych oraz podwyżek podatków są naszym zdaniem
źródłem niepewności. Z drugiej strony, marże przedsiębiorstw i presja cenowa utrzymują się, podczas
gdy ożywienie gospodarcze trwa, a realne stopy
procentowe są nadal ujemne. Dlatego pomimo pewnych obaw dotyczących tego, że tegoroczne rewelacyjne wyniki będą trudne do powtórzenia, uważamy,
że nie jest to czas na negatywne nastawienie do akcji.
Zamiast tego, jak już wspominaliśmy, warto skupić
się na czynnikach specyficznych dla poszczególnych
spółek i akcjach z segmentu „wartości” skoncentrowanych na rynku krajowym (takich jak banki) niż na bardziej cyklicznych spółkach z tego segmentu. Poza tym
poszukujemy spółek z trwałym potencjałem zysków
i koncentrujemy się na okazjach związanych z potencjalnymi wykupami i dywidendami. Zachowujemy
jednak ostrożność wobec substytutów obligacji i zalequality
anddrogich
yieldspółek
through
BBBs
camy unikanie
z segmentu
„wzrostu”
oraz przeżywających problemy spółek z segmentu
„wartości”. Jeśli chodzi o sektory, preferujemy spółki
finansowe, motoryzacyjne i lotnicze oraz wrażliwe
na transformację klimatyczną spółki energetyczne.
Wśród sektorów defensywnych preferujemy
350opiekę
zdrowotną, biorąc pod uwagę jej potencjał innowa300
cyjny i badawczo-rozwojowy — nie tracimy jednak
z oczu wycen. Z drugiej strony uważamy, że250
sektory
konsumenckie dyskontują już źródła oddziaływania.
200

Dywidendy uzupełniają dochody inwestorów, gdy stopy są niskie
10%
9%
8%
7%
6%
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8.9%

5.8%

2.7%
0.4%
Europe
Dividend yield

4.3%

3.3%
1.9%

1.2%

0.3%
Japan
Govt. bond yield

2.9%
1.6%
1.3%

UK

High dividend yield

US

Source: Amundi, Bloomberg, as of 23 September 2021.
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P

andemia uwypukliła zależność Unii Europejskiej od niektórych podstawowych towarów, takich jak farmaceutyki
i sprzęt medyczny. Unia Europejska znalazła się w sytuacji, w której tymczasowo nie była w stanie zapewnić
bezpieczeństwa ludności, ponieważ produkcja tych kluczowych towarów została powierzona podmiotom
zewnętrznym. Zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw oraz brak zdolności produkcyjnych w regionie wywołały szok
podażowy, który miał negatywne skutki dla wielu branż, w tym sektora półprzewodników i motoryzacyjnego. Wrażliwość
Europy na podaż zewnętrzną jest obecnie oczywista.
Komisja Europejska opracowała i zaczęła wdrażać politykę mającą na celu wzmocnienie samowystarczalności Unii
w tych kluczowych obszarach i ostatecznie osiągnięcie pewnej formy europejskiej autonomii. Część puli środków UE
w ramach planu Next Generation EU trafi do tych sektorów za pośrednictwem szeroko zakrojonego „Zielonego Ładu”.
Inicjatywa ta jest szansą dla inwestorów prywatnych, ponieważ inwestycje niezbędne do osiągnięcia tego celu są zbyt
duże, aby mogły być finansowane wyłącznie ze środków publicznych. Kwoty te obejmują ponad 300 mld euro dla sektora
półprzewodników1, ponad 200 mld EUR na obronę i bezpieczeństwo oraz około 350 mld EUR na czystą energię do
2030 r. W uzupełnieniu do środków z poprzedniej dekady, finansowane częściowo z emisji obligacji korporacyjnych
i akcji. Ponadto Europejczycy rozumieją obecnie, że muszą współpracować nad samochodami elektrycznymi i energią
odnawialną, a także nad sztuczną inteligencją oraz bezpieczeństwem cybernetycznym. Uważamy, że potencjał jednolitego
rynku nie został w pełni zrealizowany — zwłaszcza w sektorze usługowym, gdzie możliwości współpracy i wzrostu
pozostają niewykorzystane.
W tym kontekście inwestorzy nie powinni więc skupiać się wyłącznie na względnej wycenie europejskich aktywów i polityce
monetarnej EBC. Kluczową kwestią jest tu przyczynienie się do odnowy sektorów gospodarki na skalę niespotykaną od
zakończenia II Wojny Światowej. Dążenie Europy do autonomii strategicznej jest zatem okazją do inwestycji.
Autonomia europejska nie musi być synonimem protekcjonizmu. Wręcz przeciwnie, wynika ona z nowego kontekstu
wielobiegunowego świata, w którym UE musi określić swoją pozycję wobec Stanów Zjednoczonych i Chin. Autonomia
strategiczna nie jest też celem samym w sobie. Jest to krok naprzód i warunek wstępny dla suwerenności europejskiej,
której domaga się wiele państw UE, w tym Francja2. Armia europejska i niezależność cyfrowa są często określane jako
brakujące elementy. Jednolity rynek, Europejski Bank Centralny i wspólna waluta, a także unia rynków kapitałowych
należą, wraz z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, do istniejących już instrumentów suwerenności3. Musi im
jednak towarzyszyć regionalna baza inwestorów kapitałowych zdolna do zagwarantowania strategicznej niezależności
przedsiębiorstw europejskich.
Suwerenność oznacza zbieżność interesów między obywatelami i instytucjami, ale także między przedsiębiorstwami
i ich udziałowcami. Inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych posiadają około jednej trzeciej kapitalizacji rynkowej strefy
euro (2,3 raza więcej niż 20 lat temu) i odpowiadają za dwie trzecie inwestycji nierezydentów4. Z kolei udział inwestorów
europejskich w Stanach Zjednoczonych jest stosunkowo niewielki4, a amerykańskie fundusze emerytalne są wszechobecne
na własnym rynku, posiadając ponad 68% kapitalizacji rynkowej. Amerykańskie gospodarstwa domowe trzymają 37%
swojego majątku finansowego w akcjach (głównie amerykańskich), w porównaniu z zaledwie 20% we Francji i 10%
w Niemczech. Rozbieżność tę można częściowo przypisać ograniczeniom regulacyjnym dotyczącym alokacji kapitału przez
europejskich inwestorów instytucjonalnych oraz popularności finansowania państwowego. Nie jest zatem zaskakujące, że
zarządzanie dużymi firmami europejskimi niekiedy nie jest w pełni zgodne z priorytetami Unii Europejskiej. W rezultacie
europejska suwerenność strategiczna wymaga odnowienia zasad inwestowania i wzmocnienia bodźców do budowania
szerszej bazy akcjonariuszy europejskich w perspektywie długoterminowej, a być może nawet europejskiego państwowego
funduszu majątkowego. Dobrą wiadomością jest natomiast fakt, że europejskie akcje są obecnie tańsze od swoich
amerykańskich odpowiedników.
1

Patrz „The price of self-sufficiency”, Pierre Blanchet, Amundi Research, Cross Asset, lipiec 2021.
Przemówienie prezydenta Emmanuela Macrona na Sorbonie, 26 września 2017.
3
„European sovereignty, strategy and independence”, Chaillot Paper 169, lipiec 2021.
4
45% kapitalizacji rynkowej w strefie euro należy do nierezydentów, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych w posiadaniu nierezydentów znajduje
się mniej niż 15% papierów wartościowych. OECD Corporate Governance 2021.
2
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Węzeł gordyjski strefy euro:
jak zreformować ramy fiskalne bez
rezygnacji z dyscypliny fiskalnej?
Reforma europejskich ram fiskalnych poprawiłaby odporność strefy euro... pod
warunkiem że nie zrezygnuje się z dyscypliny fiskalnej.

Didier BOROWSKI,
Szef ds. poglądów globalnych

Reguły fiskalne Paktu Stabilności i Wzrostu
tymczasowo zawieszono w marcu 2020 r., aby
umożliwić państwom strefy euro wdrożenie polityki
stabilizacyjnej. Ich ponowne wdrożenie planowane
jest na 2023 rok.
Dla zdecydowanej większości ekonomistów
ramy Paktu Stabilności i Wzrostu są przestarzałe.
Przypomnijmy, że utrzymywanie identycznych
progów liczbowych dla każdego z krajów w zakresie
długu (60% PKB) i deficytu (3% PKB) nie ma żadnej
podstawy teoretycznej. Stały próg zadłużenia jest
celem, który dla wielu krajów stał się zbyt odległy
od rzeczywistości.
Bieżące zasady okazały się procykliczne, a zatem
przyniosły efekt przeciwny do zamierzonego
(zwłaszcza po kryzysie zadłużeniowym). Reguła
deficytowa opiera się na szacunkach deficytów

strukturalnych (tj. dostosowanych cyklicznie),
które z natury rzeczy są nieobserwowalne.
Do ich szacowania stosuje się różne metody, ale
żadna z nich nie jest jednomyślnie akceptowana,
co wywołuje niekończące się dyskusje. Wszelkie
problemy metodologiczne nasilają się w przypadku
znaczących recesji.
Jeszcze przed kryzysem Covid-19 kwestionowano
skuteczność reguł fiskalnych, a wielu ekonomistów
wzywało do ich reformy1.
Reaktywacja reguł fiskalnych w ich obecnej formie — zaplanowana na 2023 r. — skłoniłaby wciąż
osłabione kryzysem gospodarki do wdrożenia
restrykcyjnych polityk, które ostatecznie okazałyby się szkodliwe dla ich zdolności do obsługi
zadłużenia (wraz z dalszym wzrostem relacji długu
do PKB).

W unii walutowej wymagana jest koordynacja fiskalna...

Zbyt wiele celów przypisuje
się samej polityce fiskalnej.

W unii walutowej konieczna jest koordynacja
polityki fiskalnej w celu uniknięcia negatywnych
(dla wszystkich) efektów zewnętrznych związanych
ze zbyt łagodną polityką fiskalną (prowadzoną
przez niektórych). Jeśli zatem uniwersalne zasady
nie są już odpowiednie, należy znaleźć nowe
wiarygodne i spójne ramy fiskalne. Europejskie
zasady fiskalne były wielokrotnie zmieniane od
czasu traktatu z Maastricht, przy czym sam traktat
nie został zmieniony w żaden znaczący sposób.
Nie ma zatem przeszkód instytucjonalnych2.
• Kryzys pandemiczny skłonił poszczególne kraje
do prowadzenia polityki stabilizacyjnej, która
spowodowała wzrost długu publicznego. Jak na
ironię, to właśnie w krajach o najwyższym poziomie zadłużenia przed kryzysem pandemicznym
dług publiczny wzrósł najbardziej.

• Poszczególne kraje nie borykają się zatem
z takimi samymi ograniczeniami makroekonomicznymi. Utrzymanie jednolitej zasady nie
jest zatem ani pożądane, ani wiarygodne.
• Głównym problemem stała się stabilność
długu publicznego. Zależy ona zasadniczo
od różnicy między oprocentowaniem obligacji
a tempem wzrostu PKB oraz od zdolności
państwa do utrzymania wystarczającej nadwyżki
pierwotnej. Ten rodzaj analiz jest z natury rzeczy
specyficzny dla poszczególnych krajów. Ramy
analityczne muszą zostać wzbogacone poprzez
uwzględnienie szeregu wskaźników: deficytu
pierwotnego, poziomu relacji długu do PKB,
terminu zapadalności długu, stóp procentowych/
obciążenia długiem czy wzrostu potencjalnego.

...ale istnieje potrzeba ponownego przemyślenia powiązań między polityką
monetarną i fiskalną, gdy nie można już obniżyć stóp procentowych
• Niekonwencjonalna polityka monetarna
pośrednio wymaga niekonwencjonalnej polityki fiskalnej. Obecne niskie stopy procentowe
(znacznie poniżej wzrostu PKB) de facto dają
rządom większe pole manewru do wdrażania
polityki stabilizacyjnej lub programów inwestycji publicznych. Jest to tym bardziej konieczne,
że polityka pieniężna jest mniej skuteczna,
gdy stopy procentowe są bliskie zeru.

• Jednocześnie Europa nie może porzucić
dyscypliny fiskalnej tylko dlatego, że stopy
procentowe są niskie. Dzieje się tak dlatego,
że stopy procentowe mogą w końcu ponownie
wzrosnąć i doprowadzić najbardziej zadłużone
kraje do poważnych trudności, a takiego ryzyka
państwa członkowskie strefy euro nie mogą
zaakceptować. Należy pamiętać, że monetyzacja długu publicznego jest niezgodna z zasadami
europejskiej unii walutowej, jak również że
zwiększa ona ryzyko niestabilności finansowej
w perspektywie średnioterminowej (poprzez
wpływ na ceny aktywów finansowych i realnych).

1

Bénassy-Quéré et al. 2018, Darvas et al. 2018, Feld et al. 2018, Thygesen et al. 2018. A ostatnio również Martin,
Pisani-Ferry, Ragot (2021).
2
W praktyce państwa będą musiały przeredagować podstawowe postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. W szczególności chodzi o art. 126 („Państwa członkowskie unikają nadmiernego deficytu budżetowego”).
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Reforma wymaga
jednomyślności,
a w najbliższym czasie
jednomyślność jest
nieosiągalna

Nr 10

Ponowna analiza europejskich ram fiskalnych: rezygnacja z jednolitych celów
liczbowych bez rezygnacji z dyscypliny fiskalnej
• Kryzys pandemiczny wyraźnie pokazał,
że obecne ramy budżetowe są nieodpowiednie.
Nowe ramy będą musiały przewidywać pomoc
dla państw znajdujących się w trudnej sytuacji
w wyjątkowych okolicznościach (w odpowiedzi
na wstrząsy zewnętrzne, które nie świadczą
o nadużyciach).
• Dzięki NGEU strefa euro zrobiła ważny krok
w kierunku mutualizacji zadłużenia. Apetyt
na papiery wartościowe emitowane w ramach
NGEU pokazuje, że inwestorzy przyjmują tę
inicjatywę z zadowoleniem. Należy jednak
pamiętać, że mechanizm ten ma charakter
tymczasowy. W przyszłości, w wyjątkowych
okolicznościach, powinna istnieć możliwość
ponownego uruchomienia wspólnego
długu — pod warunkiem jednak, że państwa
będą kontynuować reformy strukturalne bez
porzucania dyscypliny fiskalnej.
• Obecnie jednak zbyt wiele celów przypisuje
się wyłącznie polityce fiskalnej: ma ona
odpowiadać za transformację energetyczną
oraz finansowanie inwestycji w infrastrukturę
i edukację, a jednocześnie stabilizować cykle
koniunkturalne.
• Często podkreśla się również potrzebę
rozróżnienia między wydatkami bieżącymi
a nakładami kapitałowymi. Rządy nie mogą
unikać kwestii „jakości” wydatków. Dyscyplina
budżetowa musi koncentrować się przede
wszystkim na „wydatkach nieproduktywnych”.
Z drugiej strony, nakłady kapitałowe muszą być
chronione.
• Nowe ramy fiskalne wymagają jednomyślnej
zgody. Aby przekonać kraje najsumienniej
przestrzegające zasad, kraje najbardziej
zadłużone (Włochy, Hiszpania, Francja) będą
musiały zobowiązać się do ograniczenia swoich
wydatków stałych (np. poprzez utrzymanie
wzrostu tych wydatków poniżej poziomu
wzrostu PKB).
• Ramy budżetowe będą zatem musiały być
wystarczająco wiarygodne, tak aby zdolność
obsługi zadłużenia nie była uzależniona od EBC.

• W praktyce zadania analizy finansów publicznych każdego państwa i formułowania
rekomendacji dla rządów powinny zostać
powierzone niezależnemu podmiotowi.
A ponieważ sankcje nigdy nie były stosowane,
należałoby znaleźć system odpowiednich zachęt
(niektóre mechanizmy solidarności mogłyby
być warunkowe), aby zapewnić egzekwowanie
takich zaleceń.
Kwestie te są z natury bardzo wrażliwe politycznie.
Rozmowy dopiero się rozpoczynają i jest bardzo
mało prawdopodobne, że porozumienie zostanie
osiągnięte w najbliższym czasie. Obecne zasady
mają charakter wysoce symboliczny, zwłaszcza
dla najmniej zadłużonych krajów, które uważają,
że poczyniły już wystarczające ustępstwa przy
tworzeniu funduszu odbudowy NGEU. Całkowite
zerwanie z Paktem Stabilności i obowiązującymi
zasadami nie jest zatem realistyczne. Z drugiej
strony, państwa europejskie mogłyby zgodzić się na
zawieszenie ich na czas negocjowania nowych ram.
Następna koalicja w Niemczech — prawdopodobnie
zdominowana przez SPD i Zielonych — mogłaby
zgodzić się na pójście w tym kierunku. Z kolei
liberałowie z FDP zgodzą się na porzucenie
obecnych ram tylko wtedy, gdy nowe ramy
budżetowe zapewnią pewną dyscyplinę. Francja,
która przejmie stery Rady UE w pierwszej połowie
2022 roku, prawdopodobnie skorzysta z okazji,
by przedłożyć tę kwestię do dyskusji.
Przyjęcie nowych ram budżetowych poprawiłoby
odporność strefy euro w przypadku asymetrycznego wstrząsu zewnętrznego, zwiększając tym
samym jej wiarygodność, a tym samym atrakcyjność w oczach inwestorów, którzy będą
zwracać większą uwagę raczej na określenie
spójnych ram budżetowych niż na utrzymanie
konkretnych celów liczbowych (w praktyce
rzadko przestrzeganych). Powinno to zachęcić
państwa do osiągnięcia porozumienia, ponieważ
wiarygodność Unii jest warunkiem wstępnym
umiędzynarodowienia euro, co jest celem wspólnym dla wszystkich.

Sfinalizowano dn. 1 października 2021 r.
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SCENARIUSZ CENTRALNY I SCENARIUSZE ALTERNATYWNE (HORYZONT 12–18 MIESIĘCY)
Aktualizacja miesięczna
Utrzymujemy narrację i prawdopodobieństwa scenariuszy. W naszym scenariuszu centralnym zakładamy, ze połączenie polityki
fiskalnej i monetarnej oraz poprawiające się dane fundamentalne zapewnią wsparcie dla ożywienia gospodarczego i rynków.
Oczekujemy, że po upływie 18 miesięcy wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych powróci do poziomu potencjalnego
w warunkach wyższej inflacji, a ponadto wzrośnie presja stagflacyjna — w szczególności w Europie. Ponieważ wyceny są
napięte, a dynamika gospodarki słabnie, oczekiwana rentowność akcji skorygowana o ryzyko maleje. Obecnie rozważamy
wpływ odpornych na szczepionki wariantów wirusa lub kwestie związane ze szczepieniami jako czynniki ryzyka dla scenariusza
centralnego.

SCENARIUSZ PESYMISTYCZNY
25%

SCENARIUSZ GŁÓWNY
60%

SCENARIUSZ OPTYMISTYCZNY
15%

Slumpflacja

Ożywienie wielu prędkości

Trwałe ożywienie gospodarcze
sprzyjające włączeniu
społecznemu

Analiza
 O
 żywienie osłabione przez ograniczenia
związane z pandemią, pomimo udanych
kampanii szczepień.
 zrost PKB w gospodarkach rozwiniętych
W
ponownie na poziomie (lub poniżej)
potencjału, pomimo wsparcia fiskalnego.
 trzymująca się presja inflacyjna
U
spowodowana przedłużającymi się
utrudnieniami w łańcuchu dostaw.
 Spowolnienie i ograniczenia regulacyjne
w Chinach wpływają na gospodarki rozwinięte.
 iestabilność gospodarcza i finansowa
N
nasilona przez zaostrzenie warunków
finansowych.
Spadające średniookresowe oczekiwania
dotyczące wzrostu gospodarczego i wyższe
stopy procentowe zagrażają zdolności obsługi
długu publicznego oraz ograniczają wsparcie
fiskalne.
Protekcjonizm i deglobalizacja przyspieszają,
wpływając na handel i globalne łańcuchy
wartości.
Presja stagflacyjna nasilona przez
delewarowanie i wąskie gardła.

Implikacje rynkowe
— Preferować gotówkę, USD i obligacje
skarbowe Stanów Zjednoczonych.
— Rozgrywać strategie oparte na minimalnej
zmienności.
— Złoto.

 ematy związane z Covid-19
T
Oczekiwania dotyczące wzrostu
gospodarczego i inflacji
Polityka monetarna i fiskalna

Analiza
Silne, ale nierównomierne ożywienie o wielu
prędkościach w 2022 r., po którym nastąpi
łagodne spowolnienie w 2023 r.
Wspierająca kombinacja polityki fiskalnej
i monetarnej pozwalająca na ustabilizowanie
relacji długu do PKB.
Stopniowa normalizacja polityki pieniężnej
gospodarek rozwiniętych, poczynając od Fedu.
Mniejsza różnica w premii za wzrost między
rynkami wschodzącymi i gospodarkami
rozwiniętymi (wsparcie ze strony polityki
w Stanach Zjednoczonych oraz spowolnienie
w Chinach).
Wzrost gospodarczy i inflacja w Stanach
Zjednoczonych po szczycie w II kwartale obecnie
stopniowo normalizują się; wzrost gospodarczy
i inflacja w strefie euro osiągną szczyt w drugim
półroczu, natomiast w Chinach w III kwartale
nastąpi spowolnienie, a w IV kwartale oraz
I kwartale 2022 r. odbicie.
Realizacja programu Next Generation EU jest
osłabiona pomimo wsparcia politycznego.
Niższe ryzyko niewypłacalności dzięki
pozytywnej dynamice zysków przedsiębiorstw,
aktywnemu delewarowaniu i niskim kosztom
finansowania.
Nierówności dochodowe i majątkowe
zwiększają napięcia społeczne i polityczne.
Implikacje rynkowe
— Niższe oczekiwane zwroty z inwestycji
skorygowane o ryzyko w związku z wysokimi
wycenami i spowalniającym wzrostem
gospodarczym.
— Ograniczony wzrost nachylenia krzywej
rentowności obligacji skarbowych Stanów
Zjednoczonych oddziałuje na strefę euro i rynki
wschodzące.
— Preferować dynamikę i jakość akcji.
— Zabezpieczać się przed inflacją poprzez złoto,
obligacje indeksowane inflacją oraz akcje.
— Korzystne, dwubiegunowe pozycjonowanie
(„sztanga”) w obszarze walut.
— RW: utrzymujemy narrację dotyczącą
krótkoterminowej ostrożności,
długoterminowego dochodu oraz wzrostu.
 lany naprawcze lub warunki finansowe
P
Wypłacalność emitentów prywatnych
i publicznych

Analiza
 asowe szczepienia umożliwiają globalne
M
ożywienie na pełną skalę.
 alejące różnice między sektorami
M
wytwórczym i usługowym.
 iła konsumpcji napędzana oszczędnościami
S
i wzrostem dochodu do dyspozycji.
Fed wdraża normalizację w sposób wysoce
stopniowy pomimo ożywienia na rynku pracy
w Stanach Zjednoczonych oraz presji ze strony
wynagrodzeń.
 ealizacja programu Next Generation EU
R
kończy się sukcesem.
 odatnie sprzężenie zwrotne wzrostu PKB
D
i inflacji bez globalnego przegrzania.
Zrównoważone ożywienie sprzyjające
włączeniu społecznemu.
 yższy wzrost potencjalny dzięki wzrostowi
W
produktywności napędzanemu przez sferę
cyfrową i ekologię.

Implikacje rynkowe
— Nachylenie krzywej rentowności obligacji
skarbowych Stanów Zjednoczonych rośnie.
— Preferować aktywa ryzykowne z ekspozycją
na spółki cykliczne i segment „wartości”.
— Preferować obligacje indeksowane inflacją
jako zabezpieczenie przed inflacją.

Otoczenie gospodarcze lub finansowe
Tematy społeczne lub związane z klimatem

Dokument przeznaczony wyłącznie dla klientów profesjonalnych, podmiotów świadczących usługi z zakresu inwestycji oraz wszelkich innych specjalistów z branży finansów.
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NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI RYZYKA
Aktualizacja miesięczna
Nie wprowadzamy żadnych zmian w prawdopodobieństwach zagrożeń dla scenariusza centralnego. Czynniki ryzyka związane
z Covid-19 zaliczamy do ekonomicznych. Czynniki ryzyka zostały podzielone na klastry w celu ułatwienia wykrywania strategii
hedgingowych, ale są one oczywiście powiązane.

RYZYKO EKONOMICZNE
20%
— Pandemia 2.0
• Pomimo masowych szczepień pojawia
się czwarta fala Covid. Nowe warianty,
przeciwko którym szczepionki mają
ograniczoną skuteczność, osłabiają
ożywienie gospodarcze (nowe lockdowny
lub ograniczenia w przemieszczaniu się).
• Wąskie gardła w łańcuchu dostaw i presja
na koszty produkcji prowadzą do spadku
zysków przedsiębiorstw.
— Globalne zacieśnienie
• Wraz ze wzrostem oczekiwań inflacyjnych
Fed i inne banki centralne z rynków
rozwiniętych mogą zbyt wcześnie zaostrzyć
warunki finansowania i zaszkodzić ożywieniu
gospodarczemu.
• Nieprawidłowa komunikacja banków
centralnych może być źródłem niepewności.
— Powolne ożywienie gospodarcze z wieloma
nawrotami problemów może wpłynąć na
zaufanie przedsiębiorstw i konsumentów,
obejmując sektory, które dotychczas nie
zostały bezpośrednio dotknięte pandemią,
takie jak finanse.

RYZYKO FINANSOWE
20%


— Uwolnienie oczekiwań inflacyjnych
prowadzące do zakłóceń na rynku obligacji
spowodowanych błędami w polityce, takimi
jak wyprzedzające zacieśnianie polityki
monetarnej lub nadmierne programy
stymulacji fiskalnej.
— Ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstw:
Pomimo poprawy sytuacji fundamentalnej
głębokość recesji mogłaby zwiększyć ryzyko
niewypłacalności po wycofaniu płynności
z banku centralnego i rządowych programów
gwarancji.
— Kryzys związany z długiem państwowym
• Ponieważ dług publiczny jako odsetek PKB
osiąga historyczne rekordy z czasów pokoju,
większość krajów jest narażona na obniżenie
ratingów i rosnące stopy procentowe.
• Wrażliwe rynki wschodzące (eksporterzy
jednego surowca, turystyka) również
mogą stanąć w obliczu kryzysu
bilansu płatniczego, zbliżając się
do niewypłacalności.
— Niestabilność dolara amerykańskiego może
mieć wpływ dwukierunkowy:
• (1) deprecjacja mogłaby skłonić Fed do
wstrzymania Programu Skupu Aktywów
(APP), negatywnie wpływając na rynek
obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych
i prowadząc do deflacji w strefie euro
i Japonii oraz osłabienia ożywienia
gospodarczego na rynkach wschodzących;
• (2) aprecjacja mogłaby okazać się niekorzystna
dla krajów wschodzących i doprowadzić do
wzrostu rentowności obligacji skarbowych
Stanów Zjednoczonych, co wpłynęłoby na
rynek obligacji w strefie euro.

+

Gotówka, obl. indeksowane inflacją,
JPY, złoto, USD, defensywne
w przeciwieństwie do cyklicznych

-

Ropa, aktywa ryzykowne, AUD/CAD
lub AUD/NZD, waluty eksporterów
surowców

RYZYKO (GEO)POLITYCZNE
20%
— „Zimny pokój” między Stanami
Zjednoczonymi i Europą a Chinami
• Stany Zjednoczone przyjmują twarde
stanowisko wobec Chin.
• Sankcje, wymagania dotyczące ujawniania
informacji i wykluczenie chińskich spółek
z giełdy to oznaki eskalacji.
• Pomimo swoich interesów gospodarczych
kraje europejskie mogłyby pójść w ślady
Stanów Zjednoczonych.
• Utrata wpływów Stanów Zjednoczonych
po opuszczeniu Afganistanu.
• Możliwe przypadkowe konfrontacje na
Morzu Południowochińskim lub w Cieśninie
Tajwańskiej.
— Głosy na populistów oddane we Francji
czy Włoszech w związku z kryzysem
pandemicznym i niedocenionymi efektami
histerezy na rynku pracy mogą doprowadzić
do dalszej fragmentacji UE
— Niestabilność polityczna na rynkach
wschodzących spowodowana:
• chaotycznym zarządzaniem kryzysem
epidemicznym i poziomem długu
publicznego;
• wzrostem cen żywności prowadzącym do
fali niepokojów na rynkach wschodzących
podobnych do „Arabskiej Wiosny”.
— Atak cybernetyczny lub narażenie
bezpieczeństwa danych zakłócające działanie
systemów informatycznych (bezpieczeństwo,
energetyka i usługi zdrowotne).

+

CHF, JPY, złoto, CDS, opcje, minimalna
zmienność

+

Obl. skarbowe z rynków rozwiniętych,
gotówka, złoto, obl. indeksowane
inflacją, USD, zmienność, jakość

-

Ropa naftowa, aktywa ryzykowne,
„frontier markets” i rynki wschodzące

-

Ropa, aktywa ryzykowne, EMBI

Najnowsze informacje o Covid-19
Pierre BLANCHET, Szef ds. analiz inwestycyjnych
Pomimo wysokiej zaraźliwości wariantu Delta nie wydaje się, aby wywołująca wiele obaw czwarta fala rozprzestrzeniła się jesienią i zimą na półkuli
północnej. Wręcz przeciwnie, według najnowszych danych WHO tygodniowa liczba zachorowań obecnie spada. W Europie i Stanach Zjednoczonych
od końca sierpnia liczba przypadków rosła, ale bynajmniej nie tak szybko, jak w trakcie poprzednich fal. Zmniejsza się również śmiertelność (według
WHO średnia światowa wynosi około 1,6%). Liczba zgonów z powodu Covid-19 u osób, które otrzymały obie dawki szczepionki i miały dodatni wynik
pierwszego testu PCR co najmniej 14 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki, jest bardzo niska we wszystkich regionach. Nie można wykluczyć ryzyka
pojawienia się nowego, bardziej niebezpiecznego wariantu, ale obecnie głównym powodem do niepokoju jest niski poziom wyszczepienia w wielu krajach wschodzących oraz brak postępu w niektórych zaawansowanych gospodarkach, takich jak Stany Zjednoczone, gdzie tylko 56% ludności jest w pełni
zaszczepione. W krajach o niskich dochodach opóźnienia można tłumaczyć problemami związanymi z logistyką i umowami handlowymi. Z kolei powolny
postęp w Stanach Zjednoczonych można wyjaśniać brakiem zaufania do nauki i systemu opieki zdrowotnej. W związku z tym mało prawdopodobne jest,
aby w najbliższym czasie udało się uzyskać odporność populacyjną — pandemia będzie nam zatem towarzyszyć jeszcze przez kilka kwartałów.
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PORTFELE WIELOAKTYWOWE – STAN OBECNY: wykrywanie rynkowych punktów zwrotnych
Aktualizacja miesięczna: Światło drogowe w gospodarce zmieniło się z zielonego na żółte.
Zwrot już nastąpił

Zwrot się zbliża

Zwrotu jeszcze nie było — zbyt wcześnie, by o nim mówić

FUNDAMENTY i WYCENA

KONTEKST EKONOMICZNY
— W III kw. aktywność gospodarcza w strefie euro
rosła w solidnym tempie, korzystając z letniego
złagodzenia ograniczeń związanych z walką
z Covid-19. Oczekuje się, że wzrost gospodarczy
pozostanie silny, choć dane o wysokiej częstotliwości
i dane miękkie wskazują na stopniowe spłaszczenie.
Konsensus jest nadal korygowany w dół,
a niespodzianki gospodarcze pozostają negatywne.
— Aktywność gospodarcza w Stanach Zjednoczonych
nadal rośnie w stałym tempie, choć oczekuje się,
że tempo wzrostu będzie stopniowo słabnąć,
co potwierdza trwające spłaszczanie się wykresów
wskaźników wysokiej częstotliwości i danych
miękkich.
Indeks CESI pozostaje ujemny, ponieważ zarówno
dane miękkie, jak i dane twarde nie przyniosły
pozytywnych niespodzianek. Konsensus jest nadal
umiarkowany, choć dodatni.

ASPEKTY TECHNICZNE

— Większość akcji ustabilizowała się na rekordowo
wysokich poziomach, ponieważ ożywienie zysków
zaczęło się konsolidować, wyceny wyglądają na wysokie,
a wyniki finansowe spółek są podatne na korekty w dół.
— Zastrzyk płynności ze strony banków centralnych
pozostaje jedynym argumentem przemawiającym
za wysokimi poziomami wycen rynkowych, choć
oczekuje się, że rozpoczęcie taperingu powinno
ograniczyć samozadowolenie inwestorów.
— Bezwzględne poziomy wskaźników cena/zysk znajdują
się powyżej historycznych trendów.

ALOKACJA
AKTYWÓW
„neutralna plus”

NASTROJE

— W stosunku do ubiegłego miesiąca wystąpiły pewne
zmiany w zakresie wpływu sygnałów generowanych
przez nasz zestaw narzędzi technicznych.
— Wskaźniki RSI znajdowały się w obszarze wykupienia,
ale po ostatnich spadkach osiągnęły mniej skrajne
wartości.
— W momencie pisania tego tekstu dane techniczne
pozostają mieszane i nie wykazują tendencji kierunkowej.

— W kontekście oczekiwanego zacieśnienia polityki
monetarnej przez Fed oraz obaw związanych
z niewypłacalnością Evergrande i spadkiem tempa
wzrostu gospodarczego zmienność aktywów
ryzykownych we wrześniu wzrosła, a apetyt na ryzyko
zmalał w porównaniu z ubiegłym miesiącem.
— Większość śledzonych przez nas miar atrakcyjności
do ryzyka jest jednak wciąż daleka od poziomów
oznaczających awersję — nadal sygnalizują one
umiarkowanie pozytywne podejście inwestorów.
Warunki finansowe pozostają luźne w większości
regionów, podczas gdy rewizje wskaźników zysku na
akcję z nawiązką kompensują zarówno wahania wartości
USD, jak i spadek liczby niespodzianek ekonomicznych
(co jest ewidentnie pierwszą oznaką rotacji ryzyka).
— Inwestorzy instytucjonalni zmniejszyli ekspozycję
na ryzyko przed szczytem w Jackson Hole w zeszłym
miesiącu i obecnie zajmują pozycje neutralne
do długich.

Wartości „czujek” Cross Asset Sentinels Thresholds (CAST) nadal sygnalizują poprawę koniunktury
100%
80%

EPS REVIS.

60%
40%
20%

USTW$
BAA-AAA

0%

FCFY ADJ

EY ADJ

Today
Last Month
Peak of the Pandemic
Threshold levels
Source: Amundi Research, Data as of 23 September 2021

Wskaźnik percepcji ryzyka CAST rośnie, ale jesteśmy daleko od strukturalnego
sygnału awersji do ryzyka. Banki centralne utrzymują premie za ryzyko kredytowe
na niskim poziomie, a rewizje wyników równoważą sygnał wzrostu awersji do
ryzyka wysyłany przez USD. Niepewność co do kolejnych kroków ciągle jednak
wzrasta.
Metodologia Rozważamy pięć wejść, które nazywamy „czujkami”: USTW$ (indeks
dolara ważony wymianą handlową), spread między aktywami o ratingu Baa i Aaa
według agencji Moody’s, korekty EPS, rentowność skorygowaną o ryzyko oraz skorygowany o ryzyko stosunek przepływy pieniężne/cena. Czujki te wykorzystywane
są do zmiany pozycjonowania w zakresie alokacji naszych aktywów taktycznych.
Po wykryciu niewątpliwego przekroczenia wartości progowych wspomniane pięć
zmiennych jest agregowane jako wskaźnik wyprzedzający warunki skrajne na rynku
przy określonym poziomie prawdopodobieństwa. Przedstawiony na ilustracji pięciokąt odzwierciedla pięć czujek, a czerwona linia oznacza próg alarmowy. Im większe jest pole powierzchni obszaru za czerwoną linią, tym większe jest postrzegane
ryzyko, a tym samym potrzeba wdrożenia defensywnej alokacji aktywów.

Dokument przeznaczony wyłącznie dla klientów profesjonalnych, podmiotów świadczących usługi z zakresu inwestycji oraz wszelkich innych specjalistów z branży finansów.
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WNIOSKI Z ANALIZ GLOBALNYCH

1

Pułap zadłużenia Stanów Zjednoczonych i program polityczny Demokratów
• Pułap zadłużenia Stanów Zjednoczonych i plany infrastrukturalne Joego Bidena stanowią źródła napięć w Kongresie, wpływające na
krótkoterminowy wzrost niepewności dla inwestorów.
• Postępowi Demokraci chcą powiązać ustawę infrastrukturalną z wydatkami socjalnymi, czemu sprzeciwiają się Demokraci konserwatywni.
• Program budżetowy Demokratów zależy od ich szans na sukces w przyszłorocznych wyborach uzupełniających. Na obecnym etapie
prawdopodobne jest, że Republikanie odzyskają kontrolę nad Senatem.
• Demokraci mogą więc próbować przeforsować jak najwięcej reform budżetowych i wydatków na infrastrukturę, aby ich wpływ zaczął być
odczuwalny przed wyborami.

2

EBC rekalibruje wsparcie bez jego ograniczania
• Oczekuje się, że EBC utrzyma swoje środki stymulacyjne do 2022 r., aby wesprzeć działania fiskalne podejmowane w ramach NGEU i zapewnić
powrót gospodarki na ścieżkę sprzed pandemii.
• Oczekujemy silnego wsparcia monetarnego tak długo, jak długo utrzymywać się będzie fragmentacja gospodarki.
• Prognozy dotyczące inﬂacji pozostają znacznie poniżej wartości docelowej. Zgodnie z zapowiedziami EBC krótkoterminowe stopy procentowe
powinny pozostać zakotwiczone na obecnym niskim poziomie przez dłuższy czas.
• EBC ogłosił, że w grudniu podejmie decyzję w sprawie PEPP i TLTRO.
• Przesunęliśmy nasz cel dla rentowności 10-letnich obligacji niemieckich z -0,10/+0,10% do -0,40/-0,20%.

Konsekwencje dla inwestorów:
• Umiarkowanie krótka pozycja na duracji obligacji skarbowych ze strefy euro.
• Nieznaczny wzrost nachylenia krzywej.

3

Rosnące ceny energii a perspektywy inflacji w strefie euro
• Wzrost kosztów energii spowodowany gwałtownym wzrostem popytu po pandemii zbiega się z ograniczoną podażą. Rosnące koszty emisji
CO2 dla przedsiębiorstw — zjawisko występujące już w niektórych krajach europejskich — mają w najbliższych kwartałach przyczyniać się do
wzrostu inﬂacji.
• Ostateczny wpływ na ceny produktów i usług konsumpcyjnych oraz rachunki za energię dla gospodarstw domowych będzie zależał od tego,
w jaki sposób rządy ograniczą przełożenie niepożądanych wahań na ceny regulowane. Obecnie w przypadku strefy euro szacujemy wpływ na
średnią stopę inﬂacji na około +0,3%, skoncentrowany bardziej w 2022 roku. O ile nie wystąpią dalsze wstrząsy, nadal oczekuje się, że inflacja
osiągnie szczyt w IV kwartale i spadnie do 2022 r., jednak szczyt ten będzie wyższy (znacznie powyżej 3%), a presja nieco bardziej trwała.

4

Rotacja stylów na rynku akcji: koncentracja na dynamice i jakości
• Spadające rentowności obligacji i dobry sezon publikacji wyników finansowych pomogły akcjom ze Stanów Zjednoczonych i strefy euro osiągnąć
nowe maksima.
• Czynniki oddziałujące pośrednio, takie jak zbliżający się do szczytu wzrost gospodarczy, negatywne niespodzianki gospodarcze, niepewność
związana z Covid oraz potencjalne ograniczenie wsparcia dla gospodarki stawiają znaki zapytania i skłaniają do konsolidacji na poziomie
segmentów spółek cyklicznych i defensywnych oraz segmentów „wartości” i „wzrostu”.
• Część tej rotacji wynika również z dojrzewania cyklu koniunkturalnego w Stanach Zjednoczonych.

Konsekwencje dla inwestorów:
• W przypadku akcji amerykańskich i europejskich zaczynamy stawiać dynamikę i jakość — tradycyjnych zwycięzców na drugim etapie
cyklu koniunkturalnego, a także sposób na rozgrywanie wartości względnej.
• Po korekcie alokacji w maju indeksy dynamiki stały się substytutami przeciwwagi między spółkami cyklicznymi i defensywnymi.

5

Portfele wieloaktywowe w Chinach: pozytywny wpływ na akcje i obligacje korporacyjne
• Wydaje się, że po wstrząsach związanych z zacieśnieniem regulacji nastroje stabilizują się. Za dobrymi perspektywami obligacji korporacyjnych
przemawia łagodzenie polityki fiskalnej.
• W ujęciu przepływowym impuls kredytowy (tj. nowe emisje obligacji korporacyjnych) stabilizuje się i odbija od dna.
• Perspektywy w zakresie płynności powinny ulec dalszej poprawie: po obniżce stóp procentowych spodziewamy się jeszcze jednej uniwersalnej
obniżki stopy rezerw obowiązkowych (RRR) o 50 p.b. W IV kw. oraz zniesienia podwyżek o 10 p.b. na początku 2022 r.
• Nie oczekuje się obniżki stóp, ponieważ spowolnienie akcji kredytowej wynikało głównie z czynników podażowych, a mianowicie zaostrzenia
regulacji dotyczących sektora mieszkaniowego i zadłużenia samorządów.

Konsekwencje dla inwestorów:
• Utrzymać pozytywne nastawienie do akcji. Preferować akcje typu H w stosunku do akcji typu A. Zwiększać pozycję na HSCEI i zmniejszać
pozycję na HSI oraz MSCI China.
• Utrzymać ekspozycję na obligacje korporacyjne, preferując klasę inwestycyjną o długim terminie zapadalności (5–10 lat).
• Neutralność w kwestii stóp.

6

Aktualizacja supercyklu surowcowego: średnioterminowy potencjał wzrostu
• Po pandemii ceny dogoniły globalny wzrost gospodarczy. Uważa się, że cykl zapasów, który wciąż nie osiągnął poziomów sprzed
pandemii, może okazać się motorem przedłużającego się trendu wzrostowego w średnim terminie.

Konsekwencje dla inwestorów:
• Pozycja długa na surowcach w średnim terminie.
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Dokument przeznaczony wyłącznie dla klientów profesjonalnych, podmiotów świadczących usługi z zakresu inwestycji oraz wszelkich innych specjalistów z branży finansów.
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KLASY AKTYWÓW – POGLĄDY AMUNDI

PLATFORMA INSTRUMENTÓW STAŁODOCHODOWYCH

PLATFORMA AKCJI

Klasa aktywów Pogląd Zmiana 1M

Teza

USA

=

Uważamy, że niedobory w łańcuchach dostaw i presja na rynkach pracy powinny zmniejszyć się pod koniec 2021 r. i w przyszłym
roku. W niektórych segmentach wyceny są jednak ekstremalne, więc rośnie potrzeba selektywności oraz koncentracji na wartości
względnej. Inwestorzy powinni również pamiętać o potencjalnych podwyżkach podatków i trzymać się z dala od spółek, które
mogą ucierpieć z powodu regulacji wprowadzonych w celu walki z unikaniem płacenia podatków.

Segment
„wartości”,
USA

+

Podtrzymujemy nasze preferencje dla akcji z segmentu „wartości”, które korzystają z niewielkiego wzrostu rentowności głównych
obligacji, kampanii szczepień i kontynuacji ożywienia gospodarczego, nawet jeśli odbicie stabilizuje się w stosunku do szczytowych
poziomów wzrostu gospodarczego. Dlatego też potrzeba selekcji jest wysoka, a inwestorzy powinni unikać cyklicznych akcji
z segmentu „wartości” i skupić się raczej na należących do tego segmentu akcjach o wysokiej jakości.

Segment
„wzrostu”,
USA

-

Uważamy, że ostatnie osłabienie dynamiki wzrostu gospodarczego doprowadziło do tego, że akcje z segmentu „wzrostu” osiągają
lepsze wyniki względne — ich wyceny przekraczają jednak długoterminowe średnie. Wraz ze wzrostem stóp procentowych
i poprawą poziomu wyszczepienia różnica ta powinna maleć, co przemawia za ostrożnym podejściem do tego segmentu.

Europa

=

Europa nadal wychodzi z kryzysu — oczekuje się, że wzrost gospodarczy osiągnie najwyższy poziom przed końcem roku. Wydaje
się jednak, że inflacja (energii i żywności) umacnia się w kontekście przejścia na czystą energię. W tym otoczeniu popieramy
rotację w kierunku akcji z segmentu „wartości”, ale zalecamy inwestorom szersze spojrzenie i uwzględnienie spółek wysokiej
jakości, dobrze radzących sobie z ESG („zwycięzców jutra”) oraz potrafiących wypłacać dywidendy. Ogólnie rzecz biorąc, należy
skupić się na selekcji i pozycji przetargowej w zakresie ustalania cen.

Japonia

=

Japońskie rynki charakteryzują się niepewnością związaną z powrotem Covid, ale wyceny względne są atrakcyjne. Uważamy,
że kraj ten powinien w końcu nadrobić zaległości dzięki słabemu jenowi oraz segmentowi „wartości” i akcjom dywidendowym.

Rynki
wschodzące

=

Skarbowe USA

-

Korporacyjne
inwestycyjne
USA

=

Korporacyjne
wysokodochodowe USA

=

Skarbowe
Europa

-/=

Korporacyjne
inwestycyjne
Europa

=/+

Korporacyjne
wysokodochodowe
Europa

=

Obligacje
z rynków
wsch. twarda
waluta
Obligacje
z rynków
wsch. Wal.
lokalne

Wyceny są atrakcyjne, a tempo odbudowy zysków na rynkach wschodzących pozostaje wysokie dzięki trwającym programom
szczepień i ponownym otwarciom. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do krajów mających znaczny potencjał konsumpcji krajowej,
takich jak Indie i Rosja. W ujęciu sektorowym przychylnie patrzymy na sektor konsumenckich dóbr luksusowych, nieruchomości
i usługi komunikacyjne, przy czym nadal preferujemy segment „wartości”/cykliczny w stosunku do segmentu „wzrostu”.
Rentowności obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych pozostają na niskim poziomie w porównaniu z dynamiką wzrostu
gospodarczego i rzeczywistymi danymi dotyczącymi inflacji, co może świadczyć o tym, że rynki zaakceptowały narrację
o tymczasowym charakterze problemów. Jednakże mimo iż obniżyliśmy nasz cel dla rentowności obligacji 10-letnich, uważamy,
że trajektoria rentowności głównych obligacji będzie wzrastać wraz z normalizacją polityki Fedu i przeznaczaniem oszczędności
na konsumpcję. Pozostajemy ostrożni, ale utrzymujemy elastyczne pozycjonowanie. Obligacje skarbowe indeksowane inflacją
(TIPS) przynoszą przyzwoite zyski realne, ale nadal uważamy na wyceny.
Preferujemy dług o krótkim terminie zapadalności i scenariusze o charakterze specyficznym dla poszczególnych podmiotów
(zamiast ekspozycji na rynek) ze względu na ryzyko związane ze wzrostem rentowności głównych instrumentów. W rezultacie
utrzymujemy podejście selektywne i zachowujemy czujność w miarę postępującego ożywienia gospodarczego, biorąc pod
uwagę sygnały świadczące o tym, że szczyt tempa wzrostu gospodarczego mamy już za sobą. Jesteśmy pozytywnie nastawieni
do hipotek agencyjnych, ale uważamy, że inwestorzy powinni zwracać baczną uwagę na wszelkie oznaki słabości w związku
z kontynuacją dyskusji na temat „taperingu” Fedu.
W obliczu silnej podaży w tym roku i poprawiającej się płynności wyceny w tym segmencie pozostają wysokie, ponieważ koszty
długu dla emitentów z segmentu instrumentów wysokodochodowych są nadal niskie. Należy dążyć do ograniczenia bety
portfela i zamiast tego stosować selekcję obligacji korporacyjnych w celu identyfikacji spółek o poprawiających się parametrach
kredytowych, starając się znaleźć równowagę między dodatkowym dochodem o jakością.
Biorąc pod uwagę trwające ożywienie w regionie, poziomy inﬂacji oraz perspektywę zmniejszenia wsparcia EBC w najbliższej
przyszłości, utrzymujemy ostrożne pozycjonowanie na obligacjach skarbowych spoza peryferii strefy euro. Zwracamy uwagę
na kluczowe wydarzenia polityczne w regionie i pozostajemy elastyczni oraz czujni. Z drugiej strony, jesteśmy konstruktywnie
nastawieni do długu krajów peryferyjnych — w szczególności Włoch — ze względu na optymistyczne perspektywy wzrostu
gospodarczego oraz ciągle dostosowawczą postawę EBC.
Dostrzegamy oznaki ogólnej poprawy na rynku obligacji, ponieważ perspektywy ratingowe pozostają stabilne, a wskaźniki długu
netto do EBITDA spadają. Uważamy, że papiery wartościowe o ratingu BBB oraz podporządkowane zadłużenie finansowe znajdują
się w idealnej sytuacji i charakteryzują się lepszym profilem ryzyka do zysku niż papiery wartościowe o wyższych ratingach.
Utrzymujemy jednak podejście selektywne i preferujemy instrumenty o krótszych terminach zapadalności oraz sektory związane
z cyklicznym ożywieniem koniunktury.
W segmencie instrumentów wysokodochodowych dostrzegamy selektywne możliwości, poszukując spółek z potencjałem
kompresji spreadu i solidnymi profilami w zakresie ESG. Poszukujemy również „wschodzących gwiazd” — długu
podporządkowanego przedsiębiorstw, który może doczekać się podniesienia ratingu i poprawy sytuacji fundamentalnej. Z drugiej
strony, unikamy asymetrycznych profili ryzyka, w przypadku których rentowności głównych obligacji mogłyby wywierać wpływ
na ceny.

=/+

Preferujemy ryzyko obligacji korporacyjnych denominowanych w twardej walucie i pozostajemy konstruktywni w perspektywie
średnioterminowej, skłaniając się ku instrumentom wysokodochodowym w stosunku do klasy inwestycyjnej. Jeśli chodzi
o obligacje korporacyjne, można powiedzieć, że mimo iż spready nie wyglądają tanio w wartościach bezwzględnych, są atrakcyjne
w porównaniu z alternatywnymi opcjami.

=

Pozostajemy wyczuleni na czynniki ryzyka związane z zacieśnianiem polityki monetarnej na rynkach rozwiniętych. W przypadku
Chin uważamy, że ChBL i rząd będą działać ostrożnie, aby uniknąć efektu domina i wysychania płynności. Ogólnie rzecz biorąc,
przyjmujemy podejście selektywne i zwracamy uwagę na kraje wschodzące, w których cykl zacieśniania kończy się, takie jak Rosja,
ale pozostajemy zasadniczo pesymistyczni, jeśli chodzi o durację.
Odbudowa globalnych zapasów i możliwe niedobory podaży mogą powodować wzrosty cen surowców (takich jak metale
przemysłowe) w perspektywie średnioterminowej. Metale szlachetne, takie jak złoto, mogą doświadczyć pewnej zmienności,
gdy Fed znormalizuje swoją politykę i doprowadzi do wzrostu realnych stóp procentowych. Jeśli jednak w przyszłym roku
dynamika wzrostu gospodarczego spadnie, żółty metal może zyskać na wartości.
Wolniejszy wzrost gospodarczy na świecie i normalizacja polityki Fedu będą prawdopodobnie wspierać dolara, zwłaszcza
w stosunku do walut krajów o niskich stopach procentowych (EUR, JPY, CHF). W krótkim terminie pozostajemy jednak
konstruktywni w stosunku do niektórych walut cyklicznych (NOK, GBP, CAD), w przypadku których banki centralne powinny
wyprzedzić Fed, których wyceny są korzystne i których trajektoria wzrostu wydaje się trwała.

INNE

Surowce

Waluty

LEGENDA

---

--

Negatywna

-

=
Neutralna

+

++
Pozytywna

+++

Pogorszenie w stosunku
do poprzedniego miesiąca

Poprawa w stosunku
do poprzedniego miesiąca

Źródło: Amundi, na dzień 26 września 2021 r., poglądy dotyczące inwestycji rozliczanych w EUR. Niniejszy materiał stanowi ocenę otoczenia rynkowego w określonym momencie, a jego celem nie jest prognozowanie przyszłych zdarzeń lub zagwarantowanie przyszłych wyników.
Czytelnicy nie powinni polegać na niniejszych informacjach jako wynikach badań, poradach inwestycyjnych bądź rekomendacjach dotyczących jakichkolwiek konkretnych funduszy lub papierów wartościowych. Niniejsze informacje mają charakter wyłącznie poglądowy
i edukacyjny, a ponadto mogą ulec zmianie. Niniejsze informacje nie odzwierciedlają faktycznej bieżącej, historycznej bądź przyszłej alokacji aktywów bądź portfela któregokolwiek z produktów Amundi.
IG = obligacje korporacyjne klasy inwestycyjnej, HY = wysokodochodowe obligacje korporacyjne; EM Bonds HC / LC = obligacje z rynków wschodzących denominowane w twardej walucie / walucie lokalnej; WTI = West Texas Intermediate. QE = ilościowe rozluźnienie polityki pieniężnej
Dokument przeznaczony wyłącznie dla klientów profesjonalnych, podmiotów świadczących usługi z zakresu inwestycji oraz wszelkich innych specjalistów z branży finansów.
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KRAJE ROZWINIĘTE
Prognoza makroekonomiczna
Dane z dnia 2021-09-28

Średnie
roczne (%)

Świat

Rzeczywisty wzrost
PKB, %

Inflacja (CPI, r/r, %)

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023
-3,3 6,0 4,1 3,3 2,6 3,6 3,6 3,2

Kraje
-5,1 5,1 3,7 2,0 0,8 2,8 2,5 2,1
rozwinięte
USA
-3,4 6,0 3,6 2,0 1,3 4,3 3,2 2,7
Japonia -4,9 2,4 2,6 0,9 0,3 -0,4 0,6 0,6
Wlk.
Brytania -9,8 6,6 4,7 2,4 0,9 2,4 3,6 2,3
Strefa euro -6,5 4,7 4,1 2,3 0,3 2,4 2,1 1,8
Niemcy

-4,9 2,9 3,9 2,0 0,4

Francja

-8,0 6,2 3,8

1,9

Włochy

-8,9 6,1 4,6

1,8 -0,1 1,7

2,1

1,7

0,5 2,0 2,3

3,1

1,8

2,2

1,7

Hiszpania -10,8 6,3 6,2 3,3 -0,3 2,5 2,3 1,8
Źródło: Amundi Research

• Stany Zjednoczone: Gospodarka stopniowo zwalnia w kierunku bardziej zrównoważonego tempa
wzrostu, choć nadal utrzymuje się na poziomie powyżej potencjału. Wskaźniki wysokiej częstotliwości
wskazują na spłaszczenie aktywności w III kwartale, prawdopodobnie spowodowane po części brakiem
wsparcia fiskalnego i powrotem wirusa. Perspektywy dla konsumpcji i popytu wewnętrznego w Stanach
Zjednoczonych pozostają jednak dobre, ponieważ sytuacja na rynku pracy stopniowo się poprawia.
Oczekuje się, że inflacja (główny wskaźnik CPI) pozostanie powyżej 3% do połowy 2022 r., co nie szkodzi
naszemu poglądowi na temat Fedu. Nadal trwają negocjacje w sprawie pułapu zadłużenia i wielkości
planu infrastrukturalnego.
• Strefa euro: Oczekuje się, że po pozytywnym zaskoczeniu w II kwartale gospodarka strefy euro ponownie
odnotuje solidny wzrost PKB w III kwartale, chociaż wskaźniki wysokiej częstotliwości wskazują obecnie
na pewne spłaszczenie, a PKB tak czy inaczej nie powrócił jeszcze do poziomu sprzed kryzysu. Ożywienie
w sektorze usług nadal się opóźnia, podobnie jak konsumpcja usług. W przyszłości realizacja planu
NGEU będzie wspierać wzrost powyżej potencjału, co pozwoli na szybszy powrót do poziomu sprzed
pandemii (do połowy 2022 r.). Inﬂacja będzie nadal rosła w całej strefie euro w następstwie dalszego
wzrostu cen gazu i energii — zwłaszcza w miarę zbliżania się sezonu zimowego. Zrewidowaliśmy w górę
naszą prognozę inﬂacji na 2022 rok.
• Japonia: wariant Delta i ograniczenia łańcuchów dostaw zakłóciły japońskie ożywienie gospodarcze
w III kwartale. Przedłużono stan wyjątkowy, co doprowadziło do spadku mobilności i zaufania gospodarstw
domowych, podczas gdy sektor motoryzacyjny musiał ograniczyć produkcję z powodu wąskich gardeł
w produkcji części. Odczyty inflacji pozostają ujemne z powodu jednorazowej zmiany bazy i wcześniejszą
zmianę opłat za telefonię komórkową. W miarę zbliżania się terminu ponownego otwarcia perspektywy
ulegają jednak poprawie. Kraj jest na dobrej drodze do osiągnięcia 75% pełnej immunizacji w październiku,
co otwiera drogę do zniesienia zasad dystansu społecznego.
• Wielka Brytania: Pomimo rozprzestrzeniania się wariantu Delta brytyjska gospodarka postępuje na
ścieżce ożywienia, chociaż wskaźniki aktywności wykazują spłaszczenie poniżej poziomów sprzed
pandemii, podobnie jak w innych krajach europejskich. Sytuacja na rynku pracy poprawia się, ale w związku
z zakończeniem programów skróconego czasu pracy kluczowe znaczenie dla oceny pełnego wpływu na
popyt krajowy będzie miała obserwacja rozwoju sytuacji w ciągu najbliższego miesiąca. W najbliższym
czasie gospodarka prawdopodobnie doświadczy okresu wyraźniejszego przekraczania przez inﬂację
wartości docelowej, ponieważ szybkie ożywienie popytu doprowadziło do erozji wolnych mocy
produkcyjnych — uzupełnieniem niedoborów podaży są wysokie ceny energii oraz pozostałe efekty bazy.

Prognoza kluczowych stóp
procentowych
29.09.2021 Amundi Konsensus Amundi Konsensus
+6 m. +6 m. + 12 m. + 12 m.

USA

0,13 0/0,25

0,13

0/0,25 0,24

Strefa
-0,50 -0,50 -0,51 -0,50 -0,47
euro
Japonia -0,04 -0,1 -0,04 -0,1 -0,03
Wlk.
Bryta0,10 0,10
0,11
0,35 0,59
nia
Źródło: Amundi Research

Terminarz pol. monetarnej
Banki centralne

Następne posiedzenie

EBC (Rada Prezesów)

28 października

Bank Japonii (MPM)

28 października

Rezerwa Federalna (FOMC)

3 listopada

Bank Anglii (MPC)

4 listopada

Źródło: Amundi Research
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• Fed: na wrześniowym posiedzeniu FOMC prezes Jerome Powell zasygnalizował, że proces ograniczania programu skupu aktywów może rozpocząć się już w listopadzie, z planowanym zakończeniem
w połowie 2022 r. Oczekuje się, że Fed będzie redukować zakupy w tempie 15 mld USD miesięcznie
do czerwca. Mediana prognoz stóp procentowych członków FOMC wzrosła bardziej niż oczekiwano.
Fed jest coraz bardziej pewny rozpoczęcia podwyżek stóp pod koniec 2022 lub na początku 2023 r.
W tempie trzech do czterech podwyżek rocznie. Prognozy inflacji zostały skorygowane w górę w okresie
objętym prognozą, z bazowym wskaźnikiem PCE na poziomie 2,3% w 2022 r. i 2,2% w 2023 r. Inflacja
będzie prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem decydującym o terminie pierwszej podwyżki
stóp procentowych oraz o tempie kolejnych. Jeśli w 2022 roku inflacja bazowa zaskoczy nadmiernym
wzrostem, pierwsza podwyżka stóp mogłaby nastąpić pod koniec przyszłego roku.
• ECB: Na wrześniowym posiedzeniu EBC ogłosił rekalibrację PEPP na resztę roku, odkładając ewentualną
decyzję o luzowaniu ilościowym w 2022 roku do grudnia. Jedynie ścieżka „umiarkowanie spadkowa”
może oznaczać spowolnienie w IV kwartale do poziomów wyższych niż w I kwartale, prawdopodobnie
zbliżonych do 70 mld EUR miesięcznie. Niższy poziom skupu w porównaniu z 80 mld EUR w II i III kwartale
byłby spójny z połączeniem obecnych warunków finansowania i poprawy sytuacji makroekonomicznej.
Oczekujemy, że EBC utrzyma swoje gołębie nastawienie i będzie stymulować rynek po marcu przyszłego
roku, głównie poprzez zwiększenie skali APP.
• Bank Japonii: Zgodnie z oczekiwaniami, na wrześniowym posiedzeniu Bank Japonii utrzymał swoją
politykę bez zmian, zauważając, że niektóre obszary eksportu oraz produkcja zostały dotknięte ograniczeniami podaży. Oczekujemy, że Bank Japonii utrzyma status quo, podczas gdy inne banki centralne
krajów rozwiniętych przedstawią plany ograniczenia zakupów w dalszej części roku. Jest zbyt wcześnie,
aby Bank Japonii rozpoczął debatę na temat normalizacji polityki monetarnej, ponieważ ożywienie
gospodarcze w Japonii jest wolniejsze niż w innych krajach rozwiniętych, a inflacja pozostaje ujemna.
Oczekuje się, że inflacja będzie stopniowo wzrastać w perspektywie średnioterminowej, ale nadal jest
ona daleka od celu na poziomie 2%.
• Bank Anglii: Na ostatnim posiedzeniu Komitet Polityki Pieniężnej zdecydował o pozostawieniu programu luzowania ilościowego na niezmienionym poziomie do końca roku, potwierdzając tym samym
obowiązujące środki stymulacyjne, jednak protokół z posiedzenia zaskoczył ostrzejszym tonem zapowiedzi — zasugerowano, że możliwe jest wcześniejsze zacieśnienie. Biorąc pod uwagę te wydarzenia,
oczekujemy, że Bank Anglii rozpocznie normalizację stóp procentowych w III kw. przyszłego roku
i prawdopodobnie dostosuje ten termin do rozwoju sytuacji na rynku pracy w nadchodzących miesiącach, jako że największym źródłem niepewności pozostaje wpływ zakończenia programu skróconego
czasu pracy na bezrobocie.
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KRAJE WSCHODZĄCE
Prognoza makroekonomiczna
Dane z dnia 2021-09-28

Średnie
roczne (%)

Świat

Rzeczywisty wzrost
PKB, %

Inflacja (CPI, r/r, %)

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

-3,3 6,0 4,1 3,3 2,6 3,6 3,6 3,2

Kraje
wschodzące
Chiny

-2,0 6,7 4,4 4,2 3,9 4,2 4,4 4,0
2,3 8,3 4,9 4,8 2,5 0,9 2,1 1,7

Brazylia

-4,1 5,3 1,2 1,6 3,2 8,0 6,2 3,5

Meksyk

-8,3 6,3 2,7 2,0 3,4 5,4 3,9 4,1

Rosja

-3,1 4,2 2,6 2,5 3,4 6,1 4,6 4,0

Indie

-7,1 8,6 6,5 5,9 6,6 5,1 6,1 6,4

Indonezja -2,0 3,5 4,3 4,9 2,0 1,6 2,9 3,4
RPA

-6,9 4,6 2,7 2,3 3,2 4,4 4,2 3,8

Turcja

1,6 7,8 4,4 4,0 12,3 17,3 13,1 10,2

Źródło: Amundi Research

• Chiny: dane dotyczące wzrostu gospodarczego w III kwartale zasadniczo zaskoczyły na minus, a jedynym
wyjątkiem był eksport. Do spowolnienia przyczyniły się zaostrzenie polityki, wprowadzone restrykcje
(zerowa tolerancja dla Covid-19 i, dekarbonizacja) oraz globalne niedobory półprzewodników. Ponownie
obniżamy nasze prognozy wzrostu gospodarczego i nie spodziewamy się już powrotu do trendu
w IV kw. 2021 r. Sierpniowy wskaźnik PPI ponownie zaskoczył wzrostem i prawdopodobnie przez
dłuższy czas pozostanie na wysokim poziomie ze względu na ograniczenia podaży. Presja inflacyjna
CPI pozostaje stłumiona, ponieważ konsumpcja usług została mocno dotknięta.
• Indonezja: w sierpniu i we wrześniu liczba nowych przypadków Covid gwałtownie spadła, co zbiegło
się ze stopniowym znoszeniem ograniczeń. Dane dotyczące mobilności mocno przyspieszyły, ale wciąż
powolna kampania szczepień zagraża procesowi ponownego otwarcia, a także, być może, przyszłej
dynamice wzrostu gospodarczego. Oczekiwania Amundi na poziomie 3,5% r/r dla 2021 r. są bliskie
dolnej granicy oficjalnych prognoz (3,5–4,3%). Słaba inflacja (poniżej 2,0% r/r) i wciąż solidne saldo
rachunku obrotów bieżących, wraz z bardzo stopniową normalizacją globalnych warunków finansowych,
pozwalają bankowi centralnemu na utrzymanie gołębiego nastawienia.
• Brazylia: Mobilność i gospodarka normalizują się i synchronizują, głównie dzięki poprawie sytuacji
zdrowotnej. W tym roku spodziewamy się wzrostu PKB powyżej 5%, ale prognozy na rok 2022 są
znacznie mniej optymistyczne. Presja inflacyjna, będąca następstwem szybkiego wzrostu gospodarczego,
ale także serii jednorazowych szoków podażowych związanych ze składnikami zmiennymi i skutkami
ubocznymi, nie słabnie (obecnie przekracza 10% rok do roku) pomimo agresywnej reakcji ze strony
polityki pieniężnej. Rząd koncentruje się na rozwiązaniu dylematu fiskalnego (rozszerzenie Bolsa Familia
przy jednoczesnym utrzymaniu się poniżej pułapu wydatków będzie prawdopodobnie wymagało
odroczenia spłaty potwierdzonych wyrokami sądowymi długów publicznych — precatórios), co wydaje
się prawdopodobne, ale dość trudne.
• Turcja: Pomimo inflacji w sierpniu na poziomie 19,25% r/r bank centralny obniżył stopy o 100 p.b.,
do 18%, i usunął ze swojego oświadczenia wszelkie sugestie dotyczące zacieśnienia polityki monetarnej.
Bank centralny uzasadnił swoją decyzję o obniżce stóp przejściowym charakterem presji inflacyjnej i jej
związkiem z ponownym otwarciem gospodarek. Stwierdzono również, że w tym kontekście inflacja
bazowa, która rzeczywiście jest nieco niższa (18,45% r/r), jest wskaźnikiem bardziej istotnym niż główny
wskaźnik inflacji. Sądzimy, że kolejne decyzje banku centralnego będą w dużej mierze zależały od presji
rynkowej na turecką lirę. Jeśli nie będzie ona silna, można spodziewać się dalszych spadków.

Prognoza kluczowych stóp
procentowych
28.09.2021

Amundi Konsensus Amundi Konsensus
+6 m. +6 m. +12 m. +12 m.

Chiny

3,85

3,85

3,85

3,85

3,85

Indie

4,00

4,25

4,05

4,50

4,30

Brazylia 6,25

8,75

8,35

8,75

8,35

Rosja

7,00

7,00

6,75

6,45

6,75

Źródło: Amundi Research

Terminarz pol. monetarnej
Banki centralne

Następny komunikat

BRI

8 października

ChBL

20 października

CBR

22 października

BCB, Brazylia

26 października

Źródło: Amundi Research

• ChBL (Chiny): we wrześniu ChBL odnowił cały średnioterminowy instrument pożyczkowy (MLF), a w przeddzień Święta Środka Jesieni zwiększył skalę operacji otwartego rynku do najwyższego poziomu od ośmiu
miesięcy. Oczekujemy, że w październiku bank centralny utrzyma wysoką płynność na rynku międzybankowym i ponownie obniży stopę rezerw obowiązkowych (RRR). Sama obniżka stopy rezerw obowiązkowych
nie przyczyni się w dużym stopniu do pobudzenia wzrostu gospodarczego, biorąc pod uwagę ograniczenia
w zakresie sektorowej alokacji kredytów oraz dążenie do zmniejszenia energochłonności pod koniec roku,
ale władze nie są skłonne do dalszego luzowania. Oczekujemy, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie, jak również że utrzymany zostanie ukierunkowany program luzowania dla małych
i średnich przedsiębiorstw.
• RBI (Indie): w interesującym przemówieniu z połowy września zastępca gubernatora banku centralnego,
Michael Patra, podkreślił znaczenie określenia „elastyczny” w realizowanym przez jego instytucję „elastycznym celu inflacyjnym”. Zwracając uwagę na znaczenie utrzymania nastawienia akomodacyjnego, stwierdził,
że „elastyczność (...) w zakresie mierzenia celu (inflacyjnego) za pomocą średnich kwartalnych, a nie odrębnych
odczytów miesięcznych, sprawdziła się”. Zapowiedziano stopniową ścieżkę zmian, w ramach której inflacja
osiągnie 4% (kluczowy poziom celu) dopiero w roku fiskalnym 2024 (5,7% w roku fiskalnym 2022 i poniżej 5%
w roku fiskalnym 2023). Ta zapowiadana ścieżka pozostaje bardziej korzystna niż nasze wewnętrzne prognozy.
• BCB (Brazylia): we wrześniu bank centralny podniósł stopę procentową o kolejne 100 punktów bazowych
(do 6,25%) i wstępnie zapowiedział podwyżkę o kolejne 100 p.b. na następnym posiedzeniu w październiku.
Bank centralny przyznał również, że konieczne jest podniesienie stopy procentowej do poziomu „schładzającego gospodarkę” (wcześniej określanego mianem „powyżej neutralnego”) ze względu na presję
inflacyjną, która nie wykazuje oznak osłabienia, co wyraźnie potwierdzają ostatnie dane dotyczące inflacji
(opublikowane we wrześniu i dotyczące pierwszego półrocza). Podzielamy ten pogląd na (wzrostowe) ryzyko
dla inflacji i oczekujemy, że stopy wzrosną do 9% w lutym (z 8,50%). Okaże się, czy cokolwiek przeszkodzi
w osiągnięciu poziomu dwucyfrowego. Krótko mówiąc, mniej korzystne perspektywy gospodarcze i wzrost
inflacji (w ujęciu rocznym).
• CBR (Rosja): 10 września CBR ponownie podniósł główną stopę procentową o 25 p.b., do 6,75%, ponieważ
presja inflacyjna nadal się utrzymuje, a oczekiwania inflacyjne pozostają zbliżone do wieloletnich maksimów.
Podczas gdy realny PKB powrócił w II kwartale 2021 r. do poziomu sprzed kryzysu, tempo wzrost popytu
krajowego nadal przewyższa tempo wzrostu podaży. Inflacja w sierpniu wyniosła 6,7% rok do roku, przyspieszając z 6,5% w lipcu — znacznie powyżej docelowego przedziału 4%. Według CBR roczna inflacja ma
zwolnić do 4–4,5% w 2022 roku i pozostać zbliżona do 4% począwszy od 2023 roku. CBR pozostawił otwartą
furtkę dla dalszych podwyżek stóp w przyszłości. Na razie oczekujemy ostatecznej podwyżki o 25 punktów
bazowych do końca roku. Obecnie spodziewamy się, że jastrzębie nastawienie CBR, w połączeniu z „podwójną
nadwyżką”, będzie sprzyjać rublowi (RUB).
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Nr 10

INVESTMENT STRATEGY

PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE I RYNKOWE
Prognozy makroekonomiczne

Prognoza kluczowych stóp procentowych

(28 września 2021)

Kraje rozwinięte

Rzeczywisty wzrost
PKB, %

Średnie
roczne (%)

2021-09-29

Amundi
+6 m.

Konsensus
+6 m.

Amundi
+12 m.

Konsensus
+12 m.

0,13

0/0,25

0,13

0/0,25

0,24

Strefa
euro

-0,50

-0,50

-0,51

-0,50

-0,47

Japonia

-0,04

-0,1

-0,04

-0,1

-0,03

Wlk.
Brytania

0,10

0,10

0,11

0,35

0,59

Inflacja (CPI, r/r, %)

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

USA

-3,4

6,0

3,6

2,0

1,3

4,3

3,2

2,7

Japonia

-4,9

2,4

2,6

0,9

0,3

-0,4

0,6

0,6

Strefa euro

-6,5

4,7

4,1

2,3

0,3

2,4

2,1

1,8

Niemcy

-4,9

2,9

3,9

2,0

0,4

3,1

2,1

1,7

Francja

-8,0

6,2

3,8

1,9

0,5

2,0

2,3

1,8

Włochy

-8,9

6,1

4,6

1,8

-0,1

1,7

2,2

Hiszpania

-10,8

6,3

6,2

3,3

-0,3

2,5

Wlk. Brytania -9,8

6,6

4,7

2,4

0,9

Chiny

2,3

8,3

4,9

4,8

Brazylia

-4,1

5,3

1,2

Meksyk

-8,3

6,3

Rosja

-3,1

Indie

USA

Kraje wschodzące
2021-09-28

Amundi
+6 m.

Konsensus
+6 m.

Amundi
+12 m.

Konsensus
+12 m.

Chiny

3,85

3,85

3,85

3,85

3,85

1,7

Indie

4,00

4,25

4,05

4,50

4,30

2,3

1,8

Brazylia

6,25

8,75

8,35

8,75

8,35

2,4

3,6

2,3

Rosja

6,75

7,00

7,00

6,75

6,45

2,5

0,9

2,1

1,7

1,6

3,2

8,0

6,2

3,5

2,7

2,0

3,4

5,4

3,9

4,1

4,2

2,6

2,5

3,4

6,1

4,6

4,0

USA

0,30

0,45/0,60

0,55

0,70/0,85

0,79

-7,1

8,6

6,5

5,9

6,6

5,1

6,1

6,4

Niemcy

-0,69

-0,70/-0,55

-0,70

-0,70/-0,55

-0,71

Indonezja

-2,0

3,5

4,3

4,9

2,0

1,6

2,9

3,4

Japonia

-0,12

-0,20/-0,10

-0,13

-0,20/-0,10

-0,12

RPA

-6,9

4,6

2,7

2,3

3,2

4,4

4,2

3,8

Wlk.
Brytania

0,39

0,3/0,5

0,51

0,5/0,65

0,60

Turcja

1,6

7,8

4,4

4,0

12,3

17,3

13,1

10,2

Kraje
rozwinięte

-5,1

5,1

3,7

2,0

0,8

2,8

2,5

2,1

Kraje
wschodzące

-2,0

6,7

4,4

4,2

3,9

4,2

4,4

4,0

Świat

-3,3

6,0

4,1

3,3

2,6

3,6

3,6

3,2

Prognoza stóp długoterminowych
Rentowność obl. 2-letnich
Amundi
Forward
Amundi
2021-09-29
+6 m.
+6 m.
+12 m.

Rentowność obl. 10-letnich
Amundi
Forward
Amundi
29.09.2021
+6 m.
+6 m.
+12 m.
USA

Forward
+12 m.

Forward
+12 m.

1,51

1,6/1,8

1,65

1,8/2,0

1,77

Niemcy

-0,22

-0,3/-0,1

-0,13

-0,3/-0,1

-0,07

Japonia

0,08

0/0,20

0,12

0/0,20

0,16

Wlk.
Brytania

0,97

0,9/1,1

1,07

1,1/1,3

1,14

Prognoza dla walut
2021-09-30

Amundi Konsensus Amundi Konsensus
I kw. 2022 r. I kw. 2022 III kw. 2022 r. III kw. 2022 r.

30.09.2021

Amundi Konsensus Amundi Konsensus
I kw. 2022 r. I kw. 2022 III kw. 2022 r. III kw. 2022 r.

EUR/USD

1,16

1,14

1,18

1,14

1,19

EUR/SEK

10,14

10,12

10,05

10,49

9,98

USD/JPY

111

112

112

113

112

USD/CAD

1,27

1,26

1,24

1,28

1,22

EUR/GBP

0,86

0,84

0,85

0,85

0,85

AUD/USD

0,72

0,74

0,75

0,70

0,76

EUR/CHF

1,08

1,08

1,10

1,08

1,12

NZD/USD

0,69

0,70

0,72

0,67

0,73

EUR/NOK

10,13

10,01

10,00

10,49

9,85

USD/CNY

6,44

6,55

6,42

6,65

6,43
Źródło: Amundi Research
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ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE NASZYCH PROGNOZ
Niepewność związana z naszymi prognozami makroekonomicznymi jest bardzo wysoka, co powoduje częste korygowanie
ocen zawsze, gdy pojawiają się nowe dane okresowe. Obecnie udział komponentu jakościowego w naszych prognozach
makroekonomicznych jest wyższy, co ogranicza ich dokładność statystyczną i zwiększa ich niepewność ze względu na większe
zróżnicowanie przewidywanych wartości.

METODOLOGIA
— Scenariusze
Prawdopodobieństwa te odzwierciedlają szansę wystąpienia określonych reżimów finansowych (scenariusz główny, pesymistyczny
i optymistyczny), które są uwarunkowane i określone przez nasze prognozy makroekonomiczne.

— Ryzyko
Prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych czynników ryzyka są wynikiem wewnętrznej ankiety. Czynniki ryzyka do monitorowania
zostały zgrupowane w trzech kategoriach: ekonomiczne, finansowe i (geo)polityczne. Chociaż te trzy kategorie są wzajemnie powiązane,
mają specyficzne epicentra związane z ich trzema czynnikami wiodącymi. Wagi (procentowe) przypisywane są do scenariuszy najwyższego
wpływu będących rezultatem cokwartalnego badania ankietowego inwestorów.
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PUBLICATIONS HIGHLIGHTS
INVESTMENT OUTLOOK
H2 2021 - Inflation blows on markets, and investors need to act (28-06-2021)

BLANQUE Pascal, Group Chief Investment Officer - MORTIER Vincent, Deputy Chief Investment Officer DEFEND Monica, Global Head of Research

ASSET CLASS VIEWS
Asset Class Return Forecasts – Q3 - 2021 (05-08-2021)

DEFEND Monica, Global Head of Research - GISIMUNDO Viviana, Head of Quant Solutions - KIM Jung,
Senior Quantitative Analyst - PORTELLI Lorenzo, Head of Cross Asset Research

SHIFTS & NARRATIVES
Shifts & Narratives #8 - Post-summer check-up on the regime shift (16-09-2021)
BLANQUE Pascal, Group Chief Investment Officer

Shifts & Narratives #7 - Opening the Pandora’s box of social risks:
Consequences for investors (14-06-2021)

LE MEAUX Caroline, Global Head of ESG Research, Engagement, and Voting - SANTARSIERO Sofia, Business
Solutions and Innovation Analyst

INSIGHTS PAPERS
Real assets favoured in a post-Covid-19 world, but higher fragmentation requires scrutiny
(06-09-2021)
BLANQUE Pascal, Group Chief Investment Officer - MORTIER Vincent, Deputy Group Chief Investment Officer
- CARREL-BILLIARD Dominique, Global Head of Real & Alternative Assets - BERTRAND Marc, CEO, Amundi
Real Estate - CUNY Stanislas, Head of Direct Private Equity - GISIMUNDO Viviana, Head of Quant Solutions
- LODEWYCKX Guy, Head of Private Markets Multimanagement - POISSON Matthieu, CIO – Infrastructure VALLIERE Thierry, Head of Private Debt

European commercial real estate: play the re-opening with quality assets (23-08-2021)

BLANQUE Pascal, Group Chief Investment Officer - MORTIER Vincent, Deputy Group Chief Investment Officer BERTRAND Marc, CEO, Amundi Real Estate - CARREL-BILLIARD Dominique, Global Head of Real & Alternative
Assets - ANTONINI Patrizia, Amundi Strategy – Business Intelligence - BARON Thomas, Research and Strategy
Analyst – Amundi Immobilier - BERTINO Claudia, Head of Amundi Investment Insights Unit - KIM Jung, Senior
Quantitative Analyst - PANELLI Francesca, Investment Insights Unit Specialist

WORKING PAPERS
Revisiting Quality Investing (30-06-2021)
Frédéric LEPETIT, Amina CHERIEF, Yannick LY, Takaya SEKINE - Quantitative Research

Robo-Advising for Small Investors: Evidence from Employee Savings Plans (07-06-2021)
BIANCHI Milo, Toulouse School of Economics, TSM, and IUF, University of Toulouse Capitole - BRIÈRE Marie,
Amundi Research

20 -

Dokument przeznaczony wyłącznie dla klientów profesjonalnych, podmiotów świadczących usługi z zakresu inwestycji oraz wszelkich innych specjalistów z branży finansów.

CROSS ASSET
INVESTMENT STRATEGY

Nr 10

PUBLICATIONS HIGHLIGHTS
INVESTMENT TALKS
China in the spotlight: what markets (24-09-2021)

BLANQUE Pascal, Group Chief Investment Officer - Vincent MORTIER, Deputy Group Chief Investment
Officer

German election remains open, with an eye on the green transition (22-09-2021)
KRUSE Thomas, CIO Germany - PERRIER Tristan,Global Views Analyst

Main themes for investing in Chinese equity over the summer and beyond (10-08-2021)

MORTIER Vincent, Deputy Group Chief Investment Officer, HUANG Claire, Senior EM Macro Strategist McCONWAY Nicholas, Head of Asia ex-Japan Equity with the contribution of LEMONNIER Patrice, Head of
EM Equity and DELBO’ Debora, Senior EM Macro Strategist

European equities: look for the winners to play the reflation trade, value revenge, and ESG
disruption (07-07-2021)
ELMGREEN Kasper, Head of Equities - WOSOL Andreas, Head of Value

DISCUSSION PAPERS
Inequality - what is at stake (2-4) - Pro-Piketty and Anti-Piketty - A review of the literature in
20 topics (07-06-2021)
ITHURBIDE Philippe, Senior Economic Advisor

Inequality: what is at stake (1/4) - Globalisation, growth, financial liberalisation and
inequality (07-06-2021)
ITHURBIDE Philippe, Senior Economic Advisor

THEMATIC PAPERS
ESG Thema #3 - How can investors contribute to Net Zero efforts? (22-09-2021)

LE MEAUX Caroline, Global Head of ESG Research, Engagement, and Voting - LE BERTHE Tegwen, Head
of ESG Scoring & Methodology - JAULIN Timothée, Head of ESG Development & Advocacy, Special
Operations - CREHALET Erwan, ESG analyst, Climate Change - Mathieu JOUANNEAU, ESG Solutions and
Data Specialist - POUGET-ABADIE Théophile, Business Solutions and Innovation - ELBAZ Joan, Business
Solutions and Innovation

Stakeholders in the Just Transition - N°3 Territories and local communities (10-09-2021)

BARBERIS Jean-Jacques, Head of Institutional and Corporate Division and ESG, Executive Committee
Member - BECQUEY Pauline, Managing Director of Finance for Tomorrow - ELBAZ Joan, Business Solutions
and Innovation - POUGET-ABADIE Théophile, Business Solutions and Innovation - BREEN Nathan,
Investment Solutions Associates - BINET Pierre-Alix, Head of Programs and Strategic Development at
Finance for Tomorrow

ESG Thema #2 - EU Fit for 55 package (09-08-2021)

CREHALET Erwan, ESG analyst, Climate Change - JANIN Simon, Head of Public Affairs - ELBAZ Joan,
Business Solutions and Innovation

ESG Thema #1 - Introduction to Net Zero (29-07-2021)
CREHALET Erwan, ESG analyst, Climate Change
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OŚWIADCZENIE
Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty kupna ani rekomendacji jakiegokolwiek papieru wartościowego lub
innego produktu czy usługi. Wszelkie papiery wartościowe, produkty lub usługi, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą nie być zarejestrowane
do sprzedaży przez odpowiednie władze w Państwa jurysdykcji i mogą nie być regulowane lub nadzorowane przez jakiekolwiek władze rządowe lub
podobne organy w Państwa jurysdykcji.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą być wykorzystywane wyłącznie do Państwa użytku wewnętrznego, nie mogą być powielane
ani ponownie rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie, a ponadto nie mogą być wykorzystywane jako podstawa ani składnik jakichkolwiek instrumentów,
produktów lub indeksów finansowych.
Ponadto żadna z treści zamieszczonych niniejszym dokumencie nie ma na celu zapewnienia doradztwa podatkowego, prawnego lub inwestycyjnego.
O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą od Amundi Asset Management SAS i są aktualne na dzień
1 października 2021 r. Dywersyfikacja nie gwarantuje zysku ani nie chroni przed stratą. Niniejszy dokument dostarczany jest bez jakichkolwiek gwarancji,
a użytkownik tych informacji przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Dane historyczne i analizy nie powinny być traktowane jako
wskazówki ani gwarancje dla celów jakichkolwiek analiz przyszłych wyników, prognoz lub przewidywań. Poglądy wyrażone w odniesieniu do trendów
rynkowych i gospodarczych są poglądami autorów, a niekoniecznie Amundi Asset Management SAS, i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie w oparciu
o warunki rynkowe i inne, przy czym nie można mieć pewności, że kraje, rynki lub sektory będą funkcjonować zgodnie z oczekiwaniami. Opinie te nie
powinny być traktowane jako porady inwestycyjne, rekomendacje dotyczące papierów wartościowych ani jako wskazanie do obrotu jakimkolwiek produktem
Amundi. Inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym ryzykiem rynkowym, politycznym, płynności i walutowym.
Ponadto zastrzega się, że żadna z osób zaangażowanych w tworzenie niniejszego dokumentu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody bezpośrednie, pośrednie, wymierne, uboczne lub wynikowe (w tym m.in. utracone korzyści), jak również za nawiązki.
Data pierwszego użycia: 1 października 2021.
Dokument wydany przez Amundi Asset Management, spółkę typu société par actions simplifiée — SAS — o kapitale zakładowym 1 086 262 605 EUR Menedżera portfela regulowanego przez AMF i posiadającego numer GP04000036 – Siedziba: 90 boulevard Pasteur – 75015 Paris – France –
437 574 452 RCS Paris – www.amundi.com
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