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Źródło: Schroders, stan na kwiecień 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 (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.  0419/PL

Światowa gospodarka w obiektywie Kwiecień 2019

Materiał marketingowy

Obawy inwestorów w 2019 r.

Nie prognozujemy oficjalnej recesji w USA w 2020 r., jednak 
spodziewamy się spadku zysków, gdyż gospodarka spowalnia, 
a marże są napięte do granic możliwości. 

Firmy mogą przezwyciężyć to poprzez utrzymywanie 
kosztów pracy pod kontrolą i zwiększanie produktywności.

Może być tak, że Fed poluzuje politykę monetarną, by 
zwiększyć popyt. Dlatego prognozujemy, że Fed dwukrotnie 
obniży stopy procentowe w 2020 r.
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Wpływ zmiany klimatu

5,8%
Wrz 18

0,0%

Mar 19

Otoczenie trwale niskiego wzrostu 
gospodarczego
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Zakończenie QE
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Ryzyko polityczne
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Źródło: Schroders Investment Conference.   
10 marca 2019 r. % respondentów (inwestorów profesjonalnych).

Obecnie inwestorzy w największym stopniu obawiają się otoczenia trwale niskiego 
wzrostu gospodarczego i ryzyka politycznego

Którego z tych 
czynników 

obawiasz się 
najbardziej?

% respondentów

Obawa inwestora:  
Otocznie trwale niskiego wzrostu gospodarczego?

Niska inflacja oraz 
rosnące wynagrodzenia 
będą wywierały presję 
na zyski spółek.

Narastanie zapasów w sektorze 
produkującym dobra będzie ciążyło 
aktywności w przemyśle. 

Jednakże, jeśli przegłosowany 
zostanie status quo jednolitego rynku 
i unii celnej to spodziewany jest 
wzrost do 1,5% w 2020 r.

Oczekujemy, że w międzyczasie 
Bank Anglii (BoE) dokona jednej 
podwyżki w 2019 r. oraz dwóch 
w roku 2020 (do 1,5%). 

Obawa inwestora:  
Ryzyko polityczne?

Niepewność związana z brexitem trwa

Europejski Bank Centralny (EBC) po raz 
kolejny odsunął w czasie podwyżkę stóp 
procentowych, do końca 2019 r.

Może to skłaniać inwestorów do 
porównań z Japonią i przekonania, 
że ujemne stopy procentowe są 
nową normą.

Wyniki wyborów 
w Indiach mają być 
ogłoszone 23 maja.

Odniesienie zwycięstwa przez obecnego 
prezydenta Modiego może doprowadzić 
do gwałtownych wzrostów na rynku. 
Jednak spodziewamy się, że w długim 
terminie wpływ na czynniki makro będzie 
ograniczony.

23 
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EBC


