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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. Onze 
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. 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 
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Infographic: Een momentopname van de wereldeconomie in november 2019
Marketingmateriaal

Vennootschaps-
belasting wordt niet 
verder verlaagd.

Werkloosheid is 
gedaald, waardoor 
loonkosten stijgen.
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– Feitelijke uitgaven bleven achter 
bij aangekondigde uitgaven.

– Uitgaven waren onproductief.

– De overheid kwam te vroeg met 
belastingverhogingen.

De private sector kreeg te grote 
tegenslagen te verduren.

Productieve en duurzame 
uitgaven moeten grootschalig 
zijn.

Toenemende economische 
groei is moeilijk zonder 
ondersteunende maatregelen.

Begrotingsbeleid brengt 
altijd kosten met zich 
mee (begrotingstekorten/
overheidsschulden).

Productiviteit is afgenomen, 
waardoor de groei van de 
Amerikaanse economie 
vertraagt.

Handelsoorlogen tussen VS 
en China: handelstarieven 
zijn ongunstig voor het 
consumentenvertrouwen en 
de wereldhandel.

Vooruitzichten bedrijfswinsten stellen Amerikaanse aandelen voor een uitdaging

Wat kunnen we leren van de Japanse overheidsuitgaven in de jaren ’90?

Afgelopen jaar verlaagde Trump 
de belastingen, waardoor 
bedrijfswinsten stegen 
en Amerikaanse aandelen 
recordhoogten bereikten.

Sinds 1992 probeerde Japan 
economische groei via 
begrotingsbeleid te stimuleren.1

Factoren die Amerikaanse bedrijfswinsten onder druk 
kunnen zetten:

Op de lange termijn 
werd de vraag echter 
niet gestimuleerd.

Overheidsschulden

Lessen voor 

de rest van 

de wereld.

2020 lijkt 
echter 

uitdagender 
te worden.

Overzicht: Inflatieprognose van Schroders

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

1Begrotingsbeleid is het stimuleren van economische groei via overheidsuitgaven en belastingen.

Bron: Refinitiv Datastream, IMF, Schroders Economics Group, 29 oktober 2019.
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