
Trend 1: Is this the end of QE ? 
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Źródło: Schroders, stan na styczeń 2019 r. *Luzowanie ilościowe (ang. Quantitative easing). 

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. Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może 
przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka prywatności firmy dostępna pod adresem www.schroders.com/en/privacy-policy. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej możemy 
ją dostarczyć na Państwa życzenie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być 
nagrywane lub monitorowane. 0119/PL

Światowa gospodarka w obiektywie Styczeń 2019

Globalna płynność osiągnie szczyt i spadnie 

STOP

Trend 1: QE* ulega odwróceniu

Trend 3: Presja ze strony populistów

Ryzyka o charakterze czarnego łabędzia w 2019 r.

Czarne łabędzie to wydarzenia, które odbiegają od normy i są skrajnie trudne do 
przewidzenia. Czy w 2019 r. będziemy mogli dostrzec rzadkie przypadki?

Trzy kluczowe trendy, które 
zdaniem Schroders warto 
obserwować w 2019 r.

Nasze prognozy

Trend 2: Powrót rynków wschodzących

Materiał marketingowy

Schroders: trzy kluczowe trendy oraz cztery czarne łabędzie w 2019 r. 

Wartość aktywów w bilansach banków centralnych (bln USD)

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Schroders Economic Group, 20 grudnia 2018 r. 

USA Wlk. 
Brytania

Strefa euro Japonia Szwajcaria Chiny Prognoza

USA kontynuują wycofywanie 
się ze zwiększania swoich 
bilansów.

Słabszy dolar może 
zmniejszyć koszty dla 
zadłużonych krajów z 
rynków wschodzących (EM). 

Aktywa z EM wyglądają 
na tańsze po ostatnich 
spadkach.

QE* ulega odwróceniu. 

Powrót EM. 

Presja ze strony populistów.

Globalny wzrost 
spowalnia do 2,9%. 

Inflacja utrzymuje się 
na poziomie 2,9%. 

Stopy procentowe w 
USA  osiągają szczytową 
wartość 2,75%.

Jeśli Fed wstrzyma 
cykl podwyżek stóp 
procentowych w 
czerwcu 2019 roku... 

...dolar może 
się osłabić, 
zmniejszając presję 
na EM.

Wycofywanie się z 
luzowania ilościowego 
lub „łatwego pieniądza”.

Trwające wojny 
handlowe pomiędzy USA 
i Chinami.
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Drugi kryzys w strefie euro 
Jednolity obszar walutowy  
odczuje skutki ograniczonej 
płynności wraz z zakończeniem 
przez Europejski Bank Centralny 
(EBC) programu luzowania 
ilościowego. 

Brak Brexitu 
Czy w związku z impasem 
pomiędzy Wielką Brytanią 
i Unią Europejską (UE) 
Artykuł 50 zostanie 
anulowany? 

Trump odchodzi 
Śledztwo w sprawie 
zaangażowania Rosji w wybory 
z 2016 r. oraz czynniki zdrowotne 
mogą uniemożliwić drugą 
kadencję. Inne plany… Czy 
potrzebuje ktoś Trump TV?

Działania militarne
Do potencjalnych 
newralgicznych punktów 
zapalnych należą Arabia 
Saudyjska, Iran oraz 
Chiny, które mają zakusy 
na Tajwan.

Europejski Bank Centralny 
(EBC) kończy swój 
program skupu aktywów.

W odpowiedzi na presję 

ze strony populistów 

rządy przeprowadzają 

szybkie „naprawy”.

Deficyt budżetowy w USA 

zbliża się do 4% PKB.

Obniżki podatków, 
zwiększone wydatki 
publiczne lub wzrost 
płacy minimalnej to 
nowe podejście do 
wzrostu gospodarczego.

– niezwykłe dla 
gospodarki z 
najniższą stopą 
bezrobocia od 
1969 r.

Na tym etapie  cyklu -  
budżety powinny być w równowadze lub mieć  nadwyżkę.


