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Źródło: Schroders, stan na sierpień 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. 0819/PL

 Infografika: Światowa gospodarka w obiektywie - Sierpień 2019 
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Źródło: Schroders, Thomson Datastream, 
Consensus Economics, sierpień 2019 r. *Wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych (Consumer Price Index)

Spadek funta szterlinga 
powinien wesprzeć przemysł 
oraz pobudzić eksport.

Pomimo 29% deprecjacji 
funta szterlinga od 2000 r.: 

Dlaczego słabszy funt nie wsparł gwałtownie gospodarki Wielkiej Brytanii

Naprawa sytuacji fiskalnej

Funt szterling jest pod presją - może spaść 
jeszcze bardziej, jeśli Wielka Brytania 
opuści Unię Europejską bez porozumienia

Obawy o wzrost i bardzo niskie 
rentowności obligacji. 

Opinia: Prognoza Schroders dla poziomu inflacji (CPI*)

Źródło: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group. 29 lipca 2019 r. 

Źródło: Refinitiv Datastream, MFW, Schroders Economics Group. 26 lipca 2019 r.

RMB

Dobra eksportowe stałyby 
się tańsze dla zagranicznych 
nabywców.

są motorem napędowym zmian w kierunku 
polityki fiskalnej: wykorzystania wydatków 
rządowych oraz działań w obszarze podatków, 
aby wpłynąć na uwarunkowania gospodarcze.

Biały Dom i Kongres osiągnęły 
porozumienie w sprawie górnego 
pułapu zadłużenia USA, co umożliwia 
większe wydatki federalne.

Niemcy i Holandia zamierzają nadal 
uzyskiwać znaczne nadwyżki budżetowe - 
tam gdzie dochód przekracza wydatki.

Nowy premier Wielkiej Brytanii 
Boris Johnson zadeklarował 
odejście od oszczędności na rzecz 
planowanych cięć podatkowych 
oraz zwiększenia wydatków.

Analiza Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego (MFW) wskazuje na 
przestrzeń fiskalną dla gospodarek 
rozwiniętych:

Znaczna przestrzeń 
fiskalna

Częściowa przestrzeń 
fiskalna

Ograniczona 
przestrzeń fiskalna

Prognozy PKB na 
2020 r.

udział eksportu Wielkiej Brytanii  
w światowym handlu zmniejszył się.

Wiele dużych, międzynarodowych 
korporacji utrzymało ceny na 
niezmienionym poziomie na rynkach 
zagranicznych, zwiększając tym samym 
zyski wyrażane w funtach szterlingach, 
nie prowadząc jednak do  
wzrostu eksportu.

Rosnący eksport 
pobudziłby wzrost.

Jednak to się 
nie stało

Bez wzrostu eksportu oczekiwane  korzyści 
z deprecjacji waluty zostaną utracone.
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Część polityków realizuje wydatki, 
by pobudzić wzrost:

Jednakże strefa euro wystrzega się 
stymulacji fiskalnej.




