
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 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. 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. 0518/PL
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Co się wydarzyło? Prawdopodobny 
rezultat

25%
cło

Materiał marketingowy

Wojna handlowa między USA a Chinami?

Źródło: Schroders, maj 2018 r. 

Początek kwietnia,  
USA wprowadzają 
25%  cło na  chińskie 
towary o wartości 
50 mld USD.

Chiny odpowiedziały 
 25% cłem na 
 amerykańskie towary 
o wartości 50 mld 
USD, jeśli USA 
wprowadzą cła. 

Azjatyckie rynki wschodzące (EM) prawdopodobnie 
w największym stopniu odczują chińskie cła. 

- Podczas gdy dobra są eksportowane z Chin do 
USA, to wiele komponentów jest wytwarzanych 
w innych miejscach.

Istotna zarówno w chińskim jak 
i amerykańskim łańcuchu dostaw.

Kraje najbardziej narażone na amerykańskie i chińskie cła 
poprzez łańcuch dostaw
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Niemniej jednak oczekuje się ograniczonego 
wpływu - aluminium i stal to tylko 2% 
japońskiego eksportu do USA. 

Najbardziej niepokojący byłby: 
gwałtowny wzrost kursu jena, 
postrzeganego w kategoriach bezpiecznej 
przystani, co może uderzyć w japoński 
eksport, inflację oraz zyski. 

Wzrost kosztów oznacza, że   
Chiny i USA będę musiały 
pozyskiwać dobra z innych źródeł. 

Np. Ceny soi w Brazylii 
wzrosły, ponieważ Chiny 
ograniczyły jej zakupy od USA.

Tajwan i Korea Południowa mogą 
ucierpieć, jeśli cłem będą objęte produkty 
z sektora zaawansowanych technologii.

USA rozważa teraz nałożenie ceł na 
dodatkowe 100 mld USD chińskich 
produktów.

Źródło: OECD, The Economist Group, Schroders Economics Group, 9 marca 2018 r. 

25%
cło

100 mld 
USD

cła?

Dodatkowo

Wojna handlowa wciąż jest mało 
prawdopodobna, z uwagi na to, 
że żadna ze stron jej nie chce.

W przypadku Chin:
Ograniczona „amunicja” w wojnie   
handlowej, ponieważ import  
towarów z USA wyniósł zaledwie  
130 mld USD w 2017 r.
Chiny mogłyby sprzedać część posiadanych 
amerykańskich obligacji skarbowych lub osłabić swoją 
walutę (RMB), choć jest to mało prawdopodobne. 
Zamiast tego mogą wprowadzić regulacje uderzające 
w amerykańskie firmy prosperujące w Chinach. 

W przypadku USA:
Wprowadzenie ceł lub wymuszanie 
pójścia na ustępstwo może być 
raczej sposobem Trumpa na 
wzrost wskaźnika poparcia, niż 
chęcią prowadzenia faktycznej 
długoterminowej wojny handlowej.

130 mld USDtowarów z USA w 2017 r.

Rynki wschodzące (EM)

Japonia

Na kogo jeszcze mogą wpłynąć te działania?

Przegrani: Zwycięzcy: 
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Wartość dodana w eksporcie 
z Chin do USA w 2017 r.

Wartość dodana w eksporcie 
z USA do Chin w 2017 r.


