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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. 0919/PL

 Infografika: Światowa gospodarka w obiektywie - wrzesień 2019 r.
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Nowe taryfy obejmują szeroką 
 gamę dóbr konsumenckich; 
odczują to gospodarstwa domowe.

Firmy będą opóźniały wydatki 
przez dłuższy czas, osłabiając tym 
samym wzrost.

Pozytywne wiadomości dzięki postępom w reformie 
emerytalnej; wyższe oszczędności na rachunku niż 
oczekiwano.

Wojna handlowa pomiędzy USA i Chinami trwa: 
renminbi osłabił się do ponad 7,0 względem dolara.

A inflacja została wywindowana  
 na skutek wzrostu cen żywności.

Jednakże Ludowy Bank Chin wciąż powinien 
posiadać przestrzeń do działań stymulujących.

Jednak słabsze otoczenie globalne oznacza 
obniżkę oczekiwań wobec wzrostu.

Naprawianie dachu 
przed kolejną ulewą

USA nakładają cła   
na pozostałe  

300 mld $   
chińskiego  
 importu.

Przygotowania na uderzenie
BRAZYLIA CHINY

BRICs1  
 w centrum 

uwagi

Obecnie prognozujemy 
stopy procentowe w 
USA na poziomie 1,25% 
przed końcem 2020 r.

1,25%

Bank Anglii

Oczekuje się obniżki stóp 
przez Europejski Bank 
Centralny i Bank Japonii.

W Chinach oczekujemy 
większego luzowania 
fiskalnego * niż 
wcześniej.

Bank Anglii 
prawdopodobnie 
utrzyma stopy 
procentowe do końca 
2020 r.

 Globalna gospodarka: balansowanie na krawędzi

Słabość w handlu nikomu nie przynosi korzyści

Eskalacja wojny handlowej 
pomiędzy USA i Chinami prowadzi 
do obniżenia naszej perspektywy 
dla globalnego wzrostu.

Eskalacja wojny handlowej oraz słabszy 
wzrost prawdopodobnie doprowadzą do obniżki stóp 
procentowych.

Opinia w skrócie: Prognoza Schroders dla PKB

*Polityka fiskalna to wykorzystanie wydatków rządowych oraz działania w obszarze podatków, mające wpłynąć na uwarunkowania gospodarcze.

1Brazylia, Rosja, Indie i Chiny

Przeprojektowanie polityki fiskalnej 
i monetarnej ograniczy wrażliwość 
na zmiany cen ropy.

Pierwszy budżet premiera Modi'ego 
rozczarował tych, którzy oczekiwali 
bodźca stymulującego wzrost.

Jednakże istnieje ryzyko geopolityczne 
 , ponieważ USA nałożyły sankcje.

Ale zacieśnienie fiskalne* pozostawia przestrzeń 
dla wydatków, gdy globalny wzrost spowolni 
w przyszłym roku.

Kurs bez zmian Zmagania z systemem kredytowym 
trwają nadal

ROSJA INDIE


