
1 Wskaźnik cena do zysku (P/E) jest relacją ceny spółki do jej zysku w przeliczeniu na akcję. W tym przypadku jest to średnia wszystkich wskaźników P/E dla wszystkich spółek 
z indeksu DAX. 
Źródło: Schroders, stan na luty 2019 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 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 (Europe) 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. Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub 
są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu bez zgody podmiotu dostarczającego te dane.  Dane osób trzecich podawane są bez żadnych 
gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich.  Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące 
zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej www.schroders.pl. FTSE International Limited („FTSE”) © FTSE 2019. „FTSE®” jest zastrzeżonym znakiem towarowym giełdy London 
Stock Exchange Plc (Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie) i firmy The Financial Times Limited, używanym przez firmę FTSE International Limited zgodnie z licencją. Wszystkie prawa do indeksów FTSE i/lub klasyfikacji 
FTSE przysługują firmie FTSE i/lub jej licencjodawcom. Firma FTSE ani jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne błędy ani pominięcia w indeksach FTSE i/lub klasyfikacjach FTSE lub w danych bazowych. Dalsze 
rozpowszechnianie danych FTSE bez wyraźnej pisemnej zgody firmy FTSE jest niedozwolone. 0219/PL

Światowa gospodarka w obiektywie luty 2019

Dane o aktywności w strefie euro gwałtownie 
pogarszają się, co wywołuje obawy przed recesją. 

Chiny są głównym motorem napędowym 
australijskiego eksportu surowców, 
a powiązania gospodarcze wciąż 
się zwiększają.

Materiał marketingowy

Strefa euro: Europejskie akcje są „wyraźnie niekochane”

Australia i Chiny: Spoglądając poza surowce

Aktualizacja dotycząca rynków wschodzących (EM): Nasza opinia

Źródło: Thomson Datastream, Schroders Economics Group. 29 stycznia 2019 r.

Wskaźniki cena do zysku
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Całkowite konsekwencje wojny handlowej pomiędzy USA 
i Chinami uderzą w europejskich producentów, w szczególności:

15-sty-19 2008/09 (globalny kryzys finansowy) 2012/13 (kryzys obligacji skarbowych w UE)

MSCI Europe DAX 30

MOTORYZACJA PÓŁPRZEWODNIKI

Jednak nie wszystkie informacje są złe...
Nie spodziewamy się recesji w strefie euro.

Europejskie akcje wyglądają obecnie na tanie oraz posiadają znaczący 
potencjał, by zachowywać się relatywnie lepiej w stosunku do globalnych. 

Wskaźnik P/E1 niemieckiego DAX to tylko 11,4, co jest 
wartością niższą niż przy dwóch poprzednich recesjach.

CAC 40 IBEX 35 FTSE MIB 40 UK FTSE All 
Share

Nie chodzi jednak wyłącznie o surowce, Chiny napędziły 
australijskie usługi eksportowe.

Słabość dolara w 2019 r. 
może zmniejszyć koszty dla 
zadłużonych państw z EM.

Osoby z Chin są obecnie największą grupą turystyczną 
i wydają oni przeciętnie więcej pieniędzy, niż ktokolwiek inny.

Wygląda na to, że wzrost w tym obszarze będzie 
trwał dalej

Jednak spowolnienie w Chinach stanowi 
pewne ryzyko dla australijskiej gospodarki.

Wydatki chińskich 
turystów w Australii w 
2020 r.

Liczba 
odwied-
zających z 
Chin w 2020 r.

AUD 14  
miliardów

1,8  
 miliona

Z uwagi na powiązania handlowe, niższy popyt ze strony Chin 
mógłby spowodować ograniczenie australijskiego eksportu.

Osłabienie się australijskiego dolara jest prawdopodobne, 
gdyż od pewnego czasu inwestorzy wykorzystują go jako 
alternatywny sposób zbudowania ekspozycji na aktywność 
gospodarczą w Chinach. Wartość chińskiego renmimbi jest bowiem 
kontrolowana przez państwo.

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Schroders Economic Group, 30 stycznia 2019 r.

Eksport do Chin jako 
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Wygląda na to, że rok 
2019 będzie lepszy niż 
2018, ale nie tak dobry 

jak 2017.

Niższe ceny surowców mogą 
oznaczać zmniejszenie 

wartości globalnej wymiany 
handlowej.
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