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Perusahaan-perusahaan makin 
 mengkhawatirkan resesi...

Eropa mengakhiri suku bunga negatif
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Resesi
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Seberapa cepatkah inflasi 
Inggris Raya akan menurun?

Sumber: Schroders Economics Group, Schroders 
Data Insights Unit (DIU), Sentieo, per Juli 2022.

Sumber: Schroders Economics Group, 
 Bank Sentral Eropa, per Juli 2022.

Catatan: ^Perkiraan Bank of England berdasarkan Indeks Harga 
Konsumen (CPI), sebagaimana digunakan untuk melacak perubahan 
harga yang dihadapi konsumen akhir barang dan jasa. Sumber: 
Schroders Economics Group, per Agustus 2022.

Bank pertama kali 
memperkenalkan  suku 
bunga negatif di

Kenaikan besar dibenarkan...
Kebijakan suku 
bunga utama 
Bank Sentral 
Eropa sebelum 
kenaikan di Juli

Bank of England memperkirakan 
inflasi pada akhirnya turun 
setelah negara tersebut 
memasuki resesi...

Ekonom kami melihat 
menumpuknya tekanan 
inflasi yang lebih besar, 
membutuhkan kenaikan suku 
bunga yang lebih tinggi lagi

…tetapi Schroders tidak 
percaya inflasi akan turun 
sebanyak yang diperkirakan 
oleh Bank of England

perkiraan Bank of 

England  untuk inflasi 

 Inggris di Q4 2022

dimana ‘deposit 
facility rate’ 
bertahan setelah 
keputusan untuk 
menaikkan suku 
bunga pertama 
kalinya dalam 
11 tahun

Meskipun mengisyaratkan   
kenaikan sebesar 0,25%, 
Bank Sentral Eropa memilih 
 untuk lebih agresif

...karena tren inflasi 
menjadi semakin 
mencemaskan

kenaikan

..selama pandemi Covid, 
ketika sebagian besar 
dunia sebenarnya sudah 
dalam resesiMalah, terakhir 

kali perusahaan-
perusahaan AS 
membahas topik ini 
begitu sering...

...kami mengetahui 
hal ini karena 
mereka lebih sering 
membicarakannya di 
kuartal kedua

Sumber: Schroders per Agustus 2022.

Informasi Penting: Pandangan dan pendapat yang terkandung di sini adalah pendapat penulis di halaman ini, dan mungkin tidak serta merta mewakili pandangan 
yang diungkapkan atau tercermin dalam komunikasi, strategi atau produk Schroders lainnya. Materi ini dimaksudkan untuk tujuan informasi saja dan tidak dimaksudkan 
sebagai bahan promosi dalam hal apa pun. Materi tidak dimaksudkan sebagai penawaran atau ajakan untuk pembelian atau penjualan instrumen keuangan apa pun. Hal 
ini tidak dimaksudkan untuk menyediakan dan tidak boleh diandalkan untuk saran akuntansi, hukum atau pajak, atau rekomendasi investasi. Ketergantungan tidak boleh 
ditempatkan pada pandangan dan informasi dalam dokumen ini saat mengambil keputusan investasi dan / atau strategi individual. Kinerja masa lalu bukanlah indikator 
yang dapat diandalkan untuk hasil masa depan. Nilai investasi bisa turun dan naik dan tidak dijamin. Semua investasi melibatkan risiko termasuk risiko kemungkinan 
kehilangan prinsipal. Informasi di sini dipercaya bisa diandalkan namun Schroders tidak menjamin kelengkapan atau keakuratannya. Beberapa informasi yang dikutip 
diperoleh dari sumber eksternal yang menurut kami bisa diandalkan. Tidak ada tanggung jawab yang bisa diterima karena kesalahan fakta yang didapat dari pihak ketiga, 
dan data ini bisa berubah dengan kondisi pasar. Ini tidak mengecualikan kewajiban atau kewajiban apa pun yang dimiliki Schroders kepada pelanggannya di bawah sistem 
peraturan yang berlaku. Kawasan / sektor hanya ditampilkan untuk ilustrasi dan tidak boleh dipandang sebagai rekomendasi untuk membeli / menjual. Pendapat dalam 
materi ini mencakup beberapa pandangan yang diperkirakan. Kami percaya bahwa kami mendasarkan harapan dan keyakinan kami pada asumsi yang masuk akal dalam 
batasan dari apa yang saat ini kami ketahui. Namun, tidak ada jaminan dari perkiraan atau opini apa pun yang akan direalisasikan. Pandangan dan pendapat ini mungkin 
berubah.
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