
 Światowa gospodarka w obiektywie STY 2016

Przegląd roku 2015

Wiosna

•  EBC* ogłasza QE* w wysokości 
60 mld euro miesięcznie.

•  Słabość Chin przyczyniła się 
do luzowania ilościowego 
i stymulacji fiskalnej.

•  Konkurencyjność ropy 
łupkowej z USA doprowadziła 
do spadków cen surowców.

•  Panika po pęknięciu bańki 
na rynku akcji w Chinach 
doprowadziła do ich 
wyprzedaży.

•  Dalsze obawy po dewaluacji 
juana.

Historyczne porozumienie 
odnośnie zmian klimatycznych, 
jednak czy pomoże to zmienić 
świat?

Obawy słabną wraz 
z ogłoszeniem przez władze 
stymulacji fiskalnej i luzowania 
ilościowego przez Ludowy 
Bank Chin.

Bank Japonii powstrzymał się 
od zwiększenia skali QQE* 
pomimo rozczarowujących 
danych o wzroście 
gospodarczym, utrzymując 
jednak luźną politykę.

EBC* rozczarował inwestorów 
małym zwiększeniem programu 
stymulacji.

Fed* w końcu podnosi stopy, 
solidnie wzmacniając dolara.

•  Obawy o Chiny rozszerzają 
się na rynki wschodzące — 
wraz ze spadkiem cen 
surowców — i USA, skłaniając 
Fed do wstrzymania się 
z podwyżką stóp.

Zapowiedzi o reformach 
rynku w Chinach były 

poważnie przesadzone.

Chiny dołączają 
do wojny walutowej.

Postępująca deprecjacja juana 
wyzwaniem dla konkurencyjności.

Sektory międzynarodowe 
najprawdopodobniej będą pod 
presją, z kolei krajowe branże 

usługowe powinny się rozwijać.

Presja na surowce z rynków 
wschodzących. Inwestorów mogą 

odstraszać potencjalne obniżki 
ratingów i wzrost liczby bankructw.

Czy rok wyborów prezydenckich 
w USA doprowadzi do zwycięstwa 

Donalda Trumpa? Czy Wielka 
Brytania zagłosuje za wyjściem 

z Unii Europejskiej? Niepewność 
w istotnym stopniu zaważy na 

decyzjach inwestycyjnych.

Zaostrzanie polityki pieniężnej 
w USA, luzowanie niemal 

wszędzie indziej.

Rozdźwięk pomiędzy 
usługami a przemysłem.

Kontynuacja 
zdesynchronizowanego 

cyklu.

Rynki wschodzące 
nadal walczą.

Niepewność polityczna.

Producenci ropy okazali 
się być odporni na niskie 

ceny ropy.

Stopy w USA udało 
się podnieść bez 

wywołania chaosu.

Grecja zmuszona 
do przyjęcia 

pomocy finansowej.

Prezes EBC* traci 
popularność po wstrzymaniu 

się od zwiększenia skali 
luzowania.

Rok 2015 zostanie najprawdopodobniej zapamiętany z racji słabej koniunktury na rynkach i niepewności wywołanej przez działania banków centralnych 
(oraz ich zaniechania).
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ZimaJesień

Pięć lekcji z 2015 roku

Pięć tematów na 2016 rok

*EBC — Europejski Bank Centralny, *Fed — Rezerwa Federalna, *QE — Quantitative Easing, *QQE — Qualitative and Quantitative Easing
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Ważne informacje: Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Schroders Zespół Ekonomiczny i nie muszą odzwierciedlać poglądów 
wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy. Niniejszy dokument powstał 
wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup 
lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek 
inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders 
nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach 
zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, 
na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie 
zainwestowanej kwoty. Wydawca: Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana 
przez Financial Conduct Authority. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. Opinie przedstawione w niniejszym dokumencie 
zawierają prognozy odnośnieprzyszłych wydarzeń. Tworząc je opieramy się na naszych oczekiwaniach i przekonaniach, na podstawie założeń dokonywanych 
w oparciu o wiedzę, którą posiadamy w danym czasie. Nie ma jednak gwarancji, że jakiekolwiek prognozy czy przewidywania faktycznie się zrealizują. 0116/PL


