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Źródło: Schroders, październik 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. 1019/PL

 Infografika: Światowa gospodarka w obiektywie - październik 2019 r.
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Wlk. Brytania Strefa euro 
(depozyty)

USA

Strefa euro 
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Chiny

0,75% -0,40%
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0,75% -0,60%

1,75%

0,00%

-0,30%

4,00%

1,00% -0,60%

1,25%

0,00%

-0,30%

3,50%

Co się stanie, jeśli Wielka 
Brytania odejdzie  bez 
osiągnięcia porozumienia?

– Brak okresu przejściowego.

–  Porozumienia handlowe z 
UE przestałyby obowiązywać.

– Powstają granice handlowe.

–  Prawdopodobny spadek 
wartości szterlinga*.

–  Oczekuje się, że Wielka 
Brytania  i strefa euro 
doświadczą  recesji. 

Ludowy Bank Chin  spędził 
znaczącą  część tego roku 
na wspieraniu wartości 
renminbi. USD do CNY

kurs wymiany

Jednakże ta polityka 
została porzucona przy 
dwóch okazjach, 
następujących po 
tweetach  
Donalda Trumpa

Co się stanie, jeśli Wieka 
Brytania odejdzie  na mocy 
porozumienia?

–  Odbicie w inwestycjach 
i biznesie.

–  Gospodarka doświadcza  
poprawy wzrostu.

–  Prawdopodobny wzrost  
wartości szterlinga*.

–  Mogłoby dojść do tymczasowego 
obniżenia inflacji.

–  Pobudzenie wzrostu dochodu  
realnego gospodarstw 
domowych.

–  Dewaluacja mogłaby rekompensować 
cła, jednak Trump mógłby po prostu  
podnieść je ponownie.

–  Chociaż zadłużenie w walutach 
obcych jest w przypadku  Chin niskie, 
to ryzyko odpływu kapitału jest dla 
władz bardziej palącym problemem.

–  I na odwrót, PBoC może (i będzie) 
pozostawać odporny na presję 
dewaluacyjną przez długi czas, 
jednak nie w nieskończoność.

–  Ostatecznie dewaluacja wydaje się 
być mało prawdopodobnym wyborem 
w zakresie polityki. Trwająca, ale 
zmienna deprecjacja zdaje się być 
najbardziej prawdopodobnym 
rezultatem.

Co się stanie, jeśli Wielka 
Brytania uchyli  Artykuł 50 
i pozostanie w UE? 

–  Najbardziej pozytywny scenariusz  
dla wzrostu gospodarczego.

–  Szterling prawdopodobnie  
istotnie się umocni*.

–  Relacja z UE   pozostanie 
niezmieniona.

–  Współpraca z krajami sprzyja  
wzrostowi produktywności.

W jaki sposób gospodarka Wielkiej Brytanii może zareagować na różne scenariusze brexitu?

Ścieżka brexitu pozostaje dla Wielkiej Brytanii niejasna, nawet 
w miarę zbliżania się 31 października -ostateczny termin na 
decyzję. Rozważamy trzy potencjalne scenariusze:

Czy Chiny powinny przeprowadzić agresywną dewaluację, 
czy jej dokonają i czy mogą zdecydować się taki krok?

W tweetach Donalda Trumpa chińskie władze  
odstąpiły od wpierania waluty.

Czy Chiny mogą zdecydować się  
 na dalszą dewaluację waluty? 

Opinia w skrócie: Prognozy Schroders dla stóp procentowych

*Źródło: Założenia dotyczące walut bazują na zagregowanych przez firmę Schroders ocenach innych instytucji finansowych.

Źródło: Schroders, Thomson Datastream, Consensus Economics, październik 2019 r.

Źródło: Refinitiv Datastream,
Schroders Economics Group.
24 września 2019 r.
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