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Globalna gospodarka Kwiecień 2018 r.
Materiał marketingowy

Gospodarka USA: co wywoła koniec cyklu?

Obecna faza ekspansji jest drugą 
najdłuższą w historii

Obecna ekspansja będzie 
trwała do 06/2018

Źródło: National Bureau of Economic Research (NBER), Schroders Economics Group, 27 marca 2018 r.

Źródło: Schroders, na Kwiecień 2018 r.

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. Prognozy przedstawione w dokumencie są wynikiem 
modelowania statystycznego, opierającego się na kilku założeniach. Prognozy te cechują się dużą niepewnością w odniesieniu do przyszłych czynników 
gospodarczych i rynkowych, które mogą wpłynąć na rzeczywiste przyszłe wyniki. Prognozy te są podane tylko w celu informacyjnym zgodnie z dzisiejszą 
wiedzą. Nasze założenia mogą się istotnie zmienić, między innymi z powodu zmian w warunkach gospodarczych i rynkowych. Nie zobowiązujemy się 
do informowania o zmianie przytoczonych danych w wyniku zmian następujących w założeniach, warunkach gospodarczych i rynkowych, modelach lub 
innych obszarach.
Ważne informacje: Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkol-
wiek 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 inwest-
ycyjne i/lub strategiczne. 

Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozda-
nia 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. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Invest-
ment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.  0418/PL

Długość ekspansji w USA od dołka do szczytu (w latach)

Obecna ekspansja będzie 
trwała do 06/2019

Czynniki, które mogą 
zakończyć ekspansję:

Przedsiębiorstwa stają 
się zbyt mocno zadłużone 
podczas gdy konsumenci 
zmniejszają wydatki

Wysoka inflacja stwarza ryzyko 
zbyt silnego zacieśniania polityki 
monetarnej

Nagłe spowolnienie 
Chin lub wojna 
handlowa

2020?
Przewidujemy, że cykl może dobiec 
końca, kiedy gospodarka odczuje 
wpływ wyższych stóp procentowych 
i skutki zanikających bodźców 
fiskalnych - potencjalnie w 2020 r.  

Zwróć uwagę na rosnące rentowności amerykańskich 
obligacji skarbowych Chiny przyjmują bardziej pragmatyczne podejście

Rynki akcji zmagają się z trudnościami częściowo z 
uwagi na obawy związane z protekcjonizmem, ale 
także ze względu na rosnące rentowności obligacji. 

Wzrost rentowności w ujęciu realnym jest wspierany 
silniejszym wzrostem gospodarczym oraz rosnącymi 
realnymi stopami procentowymi1

Obecna rentowność w ujęciu realnym jest w 
okolicach wartości godziwej2

Redukcja bilansu przez Rezerwę Federalną 
prawdopodobnie będzie skutkować wyższymi 
rentownościami w przyszłości 

Nasz Schroders US Real Yield Model wskazuje, że:

Przewidujemy nominalny wzrost rentowności 10-letnich 
amerykańskich obligacji skarbowych do poziomu 4,29% 
do końca 2019 r., podczas gdy rynki oczekują, że ledwie 
przekroczy 3%. 

Wartość godziwa według firmy Schroders
Prognoza sporządzona przez firmę 
Schroders

10-letnia rentowność obligacji 
amerykańskich w ujęciu nominalnym
Oczekiwania rynku95% przedział ufności 

Źródło: Bloomberg, Schroders Economic Group. 27 marca 2018 r.
1Rentowność w ujęciu realnym / stopa procentowa = rentowność / stopa procentowa po uwzględnieniu inflacji
2Wartość godziwa = poziom rentowności obliczony za pomocą konkretnego modelu

INFLACJA

6,5%

Kluczowe założenia Narodowego 
Kongresu Ludowego (NKL) na 2018:

Wzrost gospodarczy na poziomie 6,5% 
w 2018 r. został określony raczej jako 
oczekiwania, a nie cel wiążący

Fiskalna:  obniżono docelową wartość deficytu, ale dane 
sugerują, że wydatki rządowe pozostaną akomodacyjne

Zmiany w polityce:

Liberalizacja: 

Monetarna:  ukierunkowanie na "stabilny wzrost" podaży 
pieniądza oraz potencjalna kontrola zadłużenia hipotecznego

Oczekuje się, że wiele sektorów otworzy się na inwestycje zagraniczne, 
podczas gdy planowane zamknięcie przedsiębiorstw państwowych 
generujących straty będzie kontynuowane. 


