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Ważne informacje: 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. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki 
można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono 
opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k. Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą 
o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. 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. Schroders wyraził 
w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa 
bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. 0917/PL

Światowa gospodarka w obiektywie wrzesień 2017

Globalna aktywność 
gospodarcza pozostaje 
wysoka

Źródło: Schroders, wrzesień 2017 r. SCH11798

Inflacja prawdopodobnie 
osiągnęła szczyt, po 
tym jak koszty energii 
ustabilizowały się.

Strefa euro  przewodzi 
wzrostom, podczas 
gdy gospodarka USA 
spowalnia.

Oczekujemy, że stopy 
procentowe w USA, Azji 
i Europie pozostaną 
niezmienione.

Sytuacja w Korei Północnej może 
być czynnikiem zapalnym wojny 
handlowej pomiędzy USA 
i Chinami.

Nowe sankcje ze strony 
USA mogą ograniczyć 
inwestycje i zagrozić 
wzrostowi.

Wydatki 

 konsumpcyjne

Uderzeniu opóźnionego 
efektu wycofania 
z obiegu banknotów 
500 i 1000 rupii.

Krótkoterminowym 
wstrząsie po 
wprowadzeniu nowego 
podatku od dóbr i usług 
(GST).

Stabilny wzrost i niska inflacja

Rynki wschodzące:  Korzystniejsze 
perspektywy... za wyjątkiem Indii

Ryzyka w Wlk. Brytanii i Europie  stały się 
bardziej zrównoważone

Ryzyko polityczne powraca

Silny rosyjski wzrost 
w II kw.

USA
Dochody konsumentów były 
słabsze niż sądzono.

Mimo to, konsumpcja wzrosła 
gdyż gospodarstwa domowe 
wykorzystały oszczędności/
kredyty , by utrzymać wydatki na 
takim samym poziomie.

Stopa oszczędności  stabilizuje 
się i  obserwujemy  
słabnące tempo wydatków 
konsumentów.

Zrekompensować to mogą 
inwestycje przedsiębiorstw, 
które powinny się zwiększyć.

2,5% 2017

1,7% 2018

dzięki prężnym 

 wydatkom konsumentów2,5%       vs.      0,5% 

rok  
 do roku

I kw.

Indyjski wzrost 
skorygowano do 6,9% 
z 7,4% po:

Oczekiwane jest 
spowolnienie 
zważywszy na wyższy 
koszt kredytowania 
i słabsze perspektywy 
dla globalnego handlu.

Siła euro może stanowić 
wyzwanie dla eksporterów 
i oczekiwań inflacyjnych.

wzrost 
w III kw.1,5%

Chiński wzrost 
przewyższa 
oczekiwania.

Brazylijskie reformy 
odbudowują zaufanie dla 
tej gospodarki.

Inflacja bazowa 
 najniższa od 
1999 r.

Oczekiwania 
inflacyjne zostały 
powszechnie 
przesunięte w dół

Brytyjski wzrost pozostanie powolny 

Czynniki 
ryzyka

Inflacja słabnie po przejściu gwałtownej fali wzrostu, 
ale gospodarstwa domowe prawdopodobnie będą 
chciały odbudować swoje oszczędności zanim powrócą 
do poprzednich nawyków konsumpcyjnych.

Bank Anglii prawdopodobnie utrzyma stopy 
procentowe na niezmienionym poziomie aż do Brexitu. 

Wzrost w strefie euro 
wciąż przewyższa 
oczekiwania.

Holandia 
przewodziła 
stawce.

i ożywieniu  światowego handlu


