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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. 0619/PL
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Prognozy PKB Prognozy inflacji Nasza perspektywa

USA

Chiny Kraje BRICObniżone oczekiwania 
względem rynków 
wschodzących (EM) – 
Dlaczego?

Stagflacja: słabszy wzrost 
i wyższa inflacja.

Deflacja: spadek cen i 
wartości dóbr, gdy inflacja 
spada poniżej 0%.

Reflacja: ekspansja 
gospodarcza napędzana przez 
stymulację ze strony rządu.

Wlk. Brytania Strefa euro

Obniżki wynikają z cięć 
wzrostu, w przypadku 
USA w dół z 1,6% do 1,5% 
oraz Chin z 6,1% do 6,0%.

Wyższe ceny ropy oraz 
odnowione napięcia 
handlowe przekładają 
się na negatywne zmiany 
w naszych prognozach 
w tym kwartale.

– Wojna handlowa pomiędzy USA 
i resztą świata.

– Cena ropy wzrasta do 100$.
– Kryzys zadłużenia we Włoszech.

– Recesja USA w 2020 r.
– Globalna recesja, z wyłączeniem 

USA.

– Chiny ponownie odkręcają kurek.
– Gwałtowny wzrost bezrobocia 

w USA.

Podwyżki wynikają ze 
wzrastających cen ropy 
oraz taryf handlowych, 
podniesionych na import  
z Chin o wartości 
200 mld $ z 10% do 20%.

Keith Wade tłumaczy, dlaczego obniżyliśmy 
naszą prognozę globalnego PKB w 2020 r. — 
napięcia handlowe oraz rosnące ceny ropy 
prawdopodobnie będą ciążyły wzrostowi.

Stopy w USA mogły już 
osiągnąć szczyt i spodziewamy 
się ich cięcia w czerwcu 
2020 r., w odpowiedzi na 
pogarszający się wzrost. 
Jednakże szanse na 
wcześniejsze cięcie wzrosły.

W I kw. wzrost PKB był silniejszy niż 
oczekiwano, wyniósł 6,4% rok-do-roku*. 
Jednakże napięcia handlowe skłoniły 
nas do obniżki wzrostu w 2020 r., co jest 
spójne z naszą  perspektywą dla USA. 

Wyższe ceny ropy oraz odnowione 
napięcia handlowe przekładają się 
na wyraźnie negatywne zmiany 
w naszych prognozach w tym 
kwartale, chociaż dostrzegamy 
przestrzeń  do ich złagodzenia. *W porównaniu z analogicznymi wielkościami rok wcześniej

Powiązane z brexit’em 
gromadzenie zapasów 
podniosło PKB w I kw., 
jednak  opóźnienie 
w procesie wyjścia oznacza  
niepewność dla 
przedsiębiorstw.

Prognozę na 2019 r. 
zrewidowano w dół 
z 1,3% do 1,2%, pomimo  
lepszego niż oczekiwano 
wzrostu w I kw.
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Przeczytaj cały artykuł 

Nasza perspektywa

Nasza perspektywa

...w porównaniu z 60% prawdopodobieństwem dla naszej 
prognozy bazowej.

Craig Botham tłumaczy, dlaczego 
na 2019 r. obniżyliśmy prognozy 
dla Brazylii i Indii, a nieznacznie 
podnieśliśmy dla Rosji. 

Keith Wade tłumaczy, dlaczego 
globalna gospodarka przypomina 
rozregulowany rower, który może 
zostać zepchnięty ze szlaku przez 
niewielką przeszkodę na drodze.
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https://www.schroders.com/en/insights/economics/why-the-world-economy-is-like-a-wobbly-bike/
https://www.schroders.com/en/insights/economics/why-weve-lowered-our-expectations-for-emerging-market-growth/
https://www.schroders.com/en/insights/economics/why-the-world-economy-is-like-a-wobbly-bike/

