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Materi pemasaran

Sekilas ekonomi global  
Oktober 2022

Data ketenagakerjaan AS yang beragam 
 mengisyaratkan belum tuntasnya perang 
melawan inflasi

Penyebab yang beragam dari resesi 
yang mungkin terjadi

The Fed siap untuk membawa rasa sakit 
dalam pertarungan melawan inflasi Ketika ekonomi 

AS jatuh ke dalam 
resesi, fokus 
The Fed akan 

beralih kembali ke 
upaya mendukung  

pertumbuhan
Di bulan September, 

bank sentral AS 
 menetapkan 

 kenaikan suku 
bunga 0,75% ketiga 

kalinya secara 
berturut -turut, yang 
tidak pernah terjadi 

sebelumnya.

Resesi

2023

0,75%

-1,1%

-0,1%

pekerja AS ‘hilang’   
sejak Covid^

Sementara penciptaan lapangan kerja mungkin 
melambat, ketersediaan pekerja tetap menjadi 
sebuah masalah

Ketatnya pasar tenaga kerja 
yang didorong oleh gaya hidup 
yang berubah dan masalah 
kesehatan terkait dengan 
 pandemi

Memperumit setiap 
kemungkinan ‘pivot’ atau 
‘pembalikan’ oleh Federal 
Reserve ke sikap kebijakan 
moneter yang lebih longgar

INTERNAL versus EKSTERNALOutput ekonomi 
 AS pada 2023 Di AS,  inflasi yang 

dihasilkan secara 
domestik dan  suku 
bunga yang lebih tinggi   
merupakan penggerak 
utama resesi.

Jadi setiap pembalikan 
mungkin masih  jauh di depan

Di Eropa, volatilitas 
dalam biaya energi 
karena  invasi Ukraina 
bakal  menjadi 
penggerak utama  resesi

Output ekonomi 
 Jerman pada 2023

Proyeksi baseline Schroders untuk

Sumber: Refinitiv, Schroders Economics Group, 
 per Oktober 2022. 

^Catatan: Berdasarkan pengurangan 1,1 persen dalam  
‘rasio partisipasi’ AS dari level pra-pandemi, diterapkan 
terhadap populasi sipil saat ini. Rasio partisipasi adalah 
persentase populasi berusia di atas 16 tahun yang bekerja 
atau sedang aktif mencari pekerjaan. 
Sumber: Refinitiv, Schroders Economics Group,  
per Oktober 2022. 

Economist kami 
memperkirakan 
ini akan terjadi 
di tahun depan

Sumber: Schroders Economics Group, per Oktober 2022.
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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 apapun. Materi ini 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 mengandung risiko termasuk risiko kemungkinan 
kehilangan nilai awal investasi. Informasi disini dipercaya bisa diandalkan namun Schroders tidak menjamin kelengkapan atau keakuratannya. Beberapa informasi yang 
dikutip diperoleh dari sumber ekternal 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.  Setiap referensi ke sektor/negara/saham/efek surat berharga hanya untuk tujuan ilustrasi semata dan bukan merupakan rekomendasi 
untuk membeli atau menjual instrumen keuangan/efek surat berharga atau mengadopsi strategi investasi apa pun. 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 apapun akan direalisasikan. Pandangan dan pendapat ini mungkin berubah. 
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