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Sumber: Schroders Economics 
 Group, November 2021

Catatan: Kemunculan varian Omicron terjadi setelah prakiraan difinalisasi. Omicron meningkatkan risiko pembatasan baru pada aktivitas dan pembaharuan gangguan rantai pasokan.   
Pada tahap ini terlalu tidak pasti untuk menilai dampak ekonomi, hanya saja hal itu menambah risiko “stagflasi” (perlambatan pertumbuhan dan kenaikan inflasi) bagi ekonomi global.

Infografik:Ringkasan ekonomi global di bulan Desember 2021

Sumber: Schroders per Desember 2021.

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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Pemulihan konsumen AS berlangsung
cepat namun tidak seimbang

Sebagian besar bank sentral pasar negara 
berkembang (EM) telah dipaksa untuk menaikkan 
suku bunga sebagai respon terhadap inflasi 
konsumen yang berada di atas target, dengan 
harga makanan yang lebih tinggi menjadi 
pendorong utama

Kami berpendapat inflasi akan mereda selama 
tahun 2022 karena tren harga makanan dan 
energi membaik

Bagan ini menggambarkan pelonggaran 
yang diharapkan dari Indeks Harga 
Pangan Organisasi Pangan dan 
Pertanian (FAO), melacak tren harga 
komoditas pangan utama

Konsumen AS adalah kunci untuk pertumbuhan global dan outlook inflasi pada tahun 2022 

Harga makanan yang lebih tinggi berkontribusi pada kenaikan suku bunga pasar negara berkembang 

Pemulihan konsumen AS

Inflasi makanan yang lebih tinggi telah mengejutkan pasar, 
tetapi akan turun pada tahun 2022
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Sumber: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, per 25 November 2021.

Penjualan ritel AS (nominal, yaitu tidak disesuaikan dengan inflasi)
Penjualan ritel AS (riil)
Total belanja konsumen AS (riil)
Belanja jasa konsumen AS (riil)                                   Resesi

Sumber: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, per 01 Desember 2021.
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Pandangan sekilas: Prakiraan pertumbuhan PDB Schroders
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Nominal penjualan ritel naik sekitar 20%  
dibandingkan level sebelum pandemi

Sementara pembelian barang telah 
melonjak, pembatasan covid juga berarti 
bahwa belanja jasa telah ditekan

Permintaan barang yang tinggi 
menciptakan  disrupsi rantai pasokan 
dan  mendongrak harga

Bank sentral kemungkinan 
akan  bereaksi terhadap 
inflasi yang lebih tinggi 
 dengan menarik  beberapa 
dukungan kebijakan

2020 2021

20%

Meskipun demikian, kenaikan suku 
bunga  yang sudah diterapkan  akan 
memukul kegiatan ekonomi
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