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Światowa gospodarka w obiektywie

Światowa gospodarka dostosowuje 
się do spadku cen ropy

Ceny ropy 
wyraźnie 

spadły

Inwestorzy optymistycznie 
przyjmują decyzję 
Europejskiego Banku 
Centralnego o luzowaniu 
ilościowym

Spadek cen ropy faworyzuje 
gospodarki rozwinięte nad 
wschodzącymi

Rezerwa Federalna zmieniła 
ton z cierpliwego na bardziej 
ostrożny

Napięcia 
narastają, wyjście 
ze strefy euro?

Obawy 
o ograniczanie 
luzowania 
ilościowego

USA nie są już globalną
lokomotywą jak wcześniej:

Wiarygodność chińskich
władz nadszarpnięta

Wzrost i załamanie cen chińskich akcji 
wywołały obawy rynku o recesję

Po dużej dawce spekulacji 
amerykańska Rezerwa Federalna 
utrzymuje stopy procentowe bez zmian

Światowa gospodarka wydaje się 
spowalniać, być mniej stabilną 
i bardziej podatną na szoki.

Kłopoty w krajach BRIC

Grecja głosuje za 
końcem zaciskania pasa

Skup obligacji 
za 60 mld € 
co miesiąc do 
września 2016 r.

Na rozstaju dróg - dokąd teraz? 

Grexit
Pozytywne 
efekty

Trojka 
wypada 
z gry, 
Grexitu 
nie będzie

Upadek 
Syrizy

Rynki 
wschodzące

Producenci ropy

Rezerwa Federalna 
sygnalizuje możliwość 

podwyżki stóp we wrześniu

Skandal korupcyjny 
i zacieśnianie polityki pieniężnej 
uderzają w inwestycje 
i konsumpcję

Niskie ceny ropy 
Napięta sytuacja w związku 
z Ukrainą

Problemy na rynku 
nieruchomości i w produkcji. 
Słaby wzrost = wsparcie 
poprzez politykę monetarną

Reformy rozczarowały 
inwestorów

Nadal daleko 
do uzgodnienia 

warunków pomocy

Niespodziewane 
zwycięstwo Partii 
Konserwatywnej

Zwiększone 
prawdopodobieństwo 
wymuszonego Grexitu

Niepewność odnośnie 
do Brexitu

Ucieczka 
przed deflacją

Gospodarka USA nie jest 
już w stanie być liderem 
światowego ożywienia Wykorzystuje 

dewaluację 
waluty, aby 
wspierać 

działalność 
gospodarczą

Ceny miedzi jak dotychczas 
były użytecznym wskaźnikiem 
aktywności w Chinach

Obecne spadki 
cen miedzi

Krach na rynku 
akcji pomimo 

wysiłków 
ratunkowych

Zaskakująca 
dewaluacja 

juana ponownie 
wstrząsa 
rynkami

Problem 
nadmiernych 

mocy 
produkcyjnych 

nadal nie 
rozwiązany. 
Ceny stali 
ubijają dno

Ze stopami 
procentowymi 

bliskimi  
zera...

...banki 
centralne nie 

są dobrze 
przygotowane 
do reagowania 

na szoki

Trend wzrostowy 
coraz słabszy

Banki centralne 
mają małą siłę 
ognia do walki 

z recesją

Spowolnienie 
tempa wzrostu

• Przytłumiony wzrost 
• Starzejąca się siła robocza

Presja inflacyjna 
Wzrost stóp procentowych

Zbyt małe, 
stanowią 

10% 
globalnej 

aktywności 
gospodarczej

Indie jako 
globalny 

lider to dość 
optymistyczna 

wizja

Trudno jest 
wskazać, kto 
mógłby przejąć taką 
odpowiedzialność

Wyprzedaż na rynkach 
obligacji i walut

Osłabienie walut rynków 
wschodzących

Wolniejszy wzrost i 
wyższa inflacja na rynkach 

wschodzących

Konsumenci netto ropy

Rynki 
rozwinięte

GREXIT BREXIT

Ta decyzja pomaga 
uspokoić rynki wschodzące

Globalna 
recesja?

Ważne informacje: Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do zespołu ekonomistów spółki Schroder Investment Management i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych 
komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy. Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał 
nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych 
i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności 
za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych 
wyników, na którym można byłoby się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Wydawca: Schroder Investment 
Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez Financial Conduct Authority. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. Prognozy 
przedstawione w dokumencie są wynikiem modelowania statystycznego, opierającego się na kilku założeniach. Prognozy te cechują się dużą niepewnością w odniesieniu do przyszłych czynników gospodarczych i rynkowych, które 
mogą wpłynąć na rzeczywiste przyszłe wyniki. Prognozy te są podane tylko w celu informacyjnym zgodnie z dzisiejszą wiedzą. Nasze założenia mogą się istotnie zmienić, między innymi z powodu zmian w warunkach gospodarczych 
i rynkowych. Nie zobowiązujemy się do informowania o zmianie przytoczonych danych w wyniku zmian następujących w założeniach, warunkach gospodarczych i rynkowych, modelach lub innych obszarach.


