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Sekilas 
ekonomi global Juli 2022

Secara resmi kita berada 
di posisi bear market…

RESESI DI 
DEPAN

…yang berdasar sejarah biasanya menandakan resesi

Dapatkah Bank of England 
mencegah  kenaikan harga upah?

Invasi Rusia dari Ukraina sedang 
menguji ikrar mengenai iklim

30%

2,25%

Investor semakin khawatir 
 tentang risiko resesi  karena 
suku bunga yang lebih tinggi 

Suku bunga yang lebih tinggi 
 telah memicu kemerosotan 
 ekonomi di masa lalu

Hal tersebut merupakan 
artikel utama di tahun 
1970-an ketika inflasi tetap 
tinggi dan pertumbuhan 
lamban, mengakibatkan 
'stagflasi', semua latar 
ekonomi yang sangat 
menantang

Catatan: Bear market adalah penurunan 20% secara terus menerus 
atau lebih pada indeks S&P 500 dari level teratas. Sumber: Schroders 
Economics Group, Refinitiv, Yahoo, Robert Shiller, 16 Juni 2022.

Kenaikan harga upah  
 dapat membuat prediksi  
tentang inflasi terpenuhi 

peristiwa sejak 1900 dimana 
As telah menghindari resesi 

setelah bear market

Schroders memperkirakan 
suku bunga dasar Inggris 
akan mencapai level ini 
pada Februari 2023 dan 
kemudian tetap di sana 
hingga tahun berikutnya...

Transisi energi 
dipercepat untuk 
mengurangi 
ketergantungan pada  
bahan bakar fosil Rusia...

Emisi sektor listrik UE
telah naik tajam sejak
awal invasi di tengah 
perpindahan kembali 
ke batubara

Emisi UE dari 
 sektor listrik

...tetapi suku bunga mungkin 
 perlu naik lebih tinggi lagi 
untuk mengendalikan inflasi

...tetapi dalam jangka pendek, UE akan mundur 
dari pembangkit listrik tenaga batu bara

Emisi

Feb Mar Apr

Sumber: Schroders per Juli 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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