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In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit 
gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet 
terugkrijgen. De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig 
aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige 
resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. De gehanteerde aannames 
kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen 
in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze 
informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen. 
Belangrijke informatie: De meningen en standpunten in dit document zijn die van het economieteam van Schroders, en zij vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen die worden 
uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders. Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod 
of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, 
beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies 
en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders 
is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit document mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of 
strategische beslissingen. Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders. com/en/privacy-policy, vindt 
u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar. Uitgegeven door 
Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken 
worden opgenomen of beluisterd. 1019/BENL

Infographic: een momentopname van de wereldeconomie in oktober 2019 
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Wat als het VK vertrekt  
zonder akkoord?

–  Geen overgangsperiode.
–  EU handelsverdragen 

niet meer geldig.
–  Er komen 

douanegrenzen.
–  Pond sterling daalt 

waarschijnlijk*.
–  VK en eurozone komen 

 naar verwachting in een  
recessie.

People’s Bank of China 
(PBoC) heeft de koers 
van de renminbi een 
groot deel van dit jaar 
ondersteund.

USD naar CNY
wisselkoers

Dit beleid werd echter 
twee keer losgelaten na 
tweets van  Trump.

Wat als het VK vertrekt  
met een akkoord?

–  Bedrijfsinvesteringen  
veren op.

–  Economische groei  trekt 
aan.

–  Pond sterling stijgt 
waarschijnlijk*.

–  Inflatie zakt  tijdelijk in.
–  Reële inkomensgroei 

huishoudens krijgt impuls.

–  Devaluatie zou invoerheffingen 
compenseren,  maar Trump kan ze 
gewoon  opnieuw verhogen.

–  De buitenlandse schuld van 
China  is laag, maar het risico van 
kapitaalvlucht is een grote bron 
van zorg voor de autoriteiten.

–  Daar staat tegenover dat de PBoC 
lang weerstand kan (en zal) bieden 
aan de devaluatiedruk, maar niet 
oneindig.

–  Uiteindelijk lijkt devaluatie 
een onwaarschijnlijke 
beleidskeuze. Aanhoudende maar 
onregelmatige depreciatie lijkt de 
meest waarschijnlijke uitkomst.

Wat als het VK artikel 50  
herroept en in de EU  blijft?

–  Meest gunstige scenario  voor 
economische groei.

–  Sterling stijgt waarschijnlijk  
flink*.

–  Relatie met de EU blijft 
ongewijzigd.

–  Samenwerking tussen landen  
bevordert productiviteitsgroei.

Hoe zal de Britse economie reageren op verschillende Brexit-scenario’s?

De Brexit-route van het VK blijft onduidelijk, ook nu de 
deadline van 31 oktober nadert. Wij onderzoeken 3 scenario’s:

Moet, zal of kan China agressief devalueren?

Chinese autoriteiten houden op de valuta te 
ondersteunen na tweets van Trump.

Zou China zijn valuta nog 
verder  kunnen devalueren?

Overzicht: Schroders’ renteprognose

*Bron: Aanname is gebaseerd op onderzoek van Schroders bij andere financiële instellingen.

Bron: Schroders, Thomson Datastream, Consensus Economics, oktober 2019.

Bron: Refinitiv Datastream,
Schroders Economic Group,
24 september 2019.
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