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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. 0719/PL
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Komunikacja przyszłej polityki pieniężnej
Sygnalizowanie zamiarów w zakresie 
polityki pomaga w obniżaniu oczekiwań 
względem stóp procentowych
Luzowanie ilościowe
Skupowanie obligacji rządowych obniża 
ich rentowność 

Rozszerzenie zakresu luzowania 
ilościowego
Nabywanie obligacji korporacyjnych 
oraz akcji wytwarza efekt majątkowy 

Amerykańska Rezerwa Federalna 
wskazała na cięcia stóp procentowych 
w przyszłości, podczas gdy inflacja na 
świecie pozostaje na niskim poziomie 

Regionalne banki centralne posiadają 
przestrzeń do obniżek stóp

„Warstwowe” stopy procentowe oraz 
kontrola krzywej rentowności
Warstwowe stopy procentowe (mające na 
celu ograniczenie kosztów nadpłynności dla 
banków) wraz z kontrolą krzywej powinny 
poprawić efekt luzowania ilościowego 

Pieniądze spadające z nieba 
Banki centralne drukują   
pieniądze i dystrybuują   
je bezpośrednio 

Jakie narzędzia pozostały bankom centralnym na rynkach rozwiniętych?

Dlaczego narzędzia banków centralnych dają przewagę rynkom wschodzącym?

Stopy procentowe pozostają niskie przy niewielkiej 
przestrzeni do dokonania cięć.  Istnieją jednak narzędzia, 
z których można skorzystać, gdy wystąpi taka potrzeba 

Rynki wschodzące 
obecnie...

Ponieważ...

Teraz...

Wszystkie te narzędzia mają 
ograniczenia - zwiększają poleganie 
na polityce fiskalnej (tj. na 
podatkach i wydatkach) przy 
następnym spowolnieniu 
gospodarczym 

Opinia: Prognozy Schroders dla stóp procentowych 

*tj. kontrola zarówno krótko, jak i długoterminowych 
stóp procentowych

JPY

RMB

Bank 
centralny

Kiedy amerykańska Rezerwa Federalna 
podniosła stopy procentowe w 2018 r., 
oraz później, gdy wyglądało na to, że polityka 
będzie kontynuowana w roku 2019...

...na rynkach wschodzących polityka 
monetarna pozostała restrykcyjna,  
z zachowawczymi podwyżkami w niektórych 
przypadkach 

Zatem rynki wschodzące posiadają wszelkie 
możliwe narzędzia, jeśli chodzi o politykę 
monetarną 

Stopy procentowe w wielu przypadkach 
 wydają się zbyt wysokie

Nawet po skorygowaniu o inflację stopy 
procentowe są dodatnie, w konsekwencji 
 restrykcyjnego charakteru polityki pieniężnej 

Oznacza to, że banki centralne rynków 
wschodzących mogą dokonywać cięć bez 
obaw o inflację


