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Wpływ Chin na resztę świata

Infografika ekonomiczna Schroders Październik 2015 r.

Europejski kryzys imigracyjny Ścieżka stóp Fed

Czy osłabienie walut uratuje rynki wschodzące?

Rynki 
zaskoczone 
niespodziewaną 
dewaluacją 
juana

Napływ imigrantów 
do Europy 
powiększa wojna 
domowa w Syrii

Zaproponowany system 
kwot wywołał konflikt 
pomiędzy państwami 
członkowskimi UE

Globalne trudności kłopotem 
dla Fed
- ryzyko związane z Chinami
- niskie ceny surowców
- silny dolar

Fed próbuje „przegrzać” 
rynek pracy w nadziei, że 
inflacja powróci do celu

Przewodnicząca Fed 
Janet Yellen przewiduje 
podwyżki stóp w tym roku, 
jednak przez Chiny i rynki 
wschodzące wydaje się to 
mało prowdopodobne

Fed zakomunikował, że chciałby zobaczyć dalszą poprawę na rynku pracy, 
zanim uzyska pewność, że inflacja powróci do celu na poziomie 2%

Niemiecka kanclerz 
krytykowana za 
przyjmowanie imigrantów 
i ograniczenie kontroli 
granicznych

Wymiana handlowa krajów 
wschodzących i ich waluty 

znacząco ucierpiały na 
przestrzeni minionego roku

Wymiana handlowa 
jest niewątpliwie 

niesatysfakcjonująca, jednak nie 
jest to powód do paniki

Osłabienie walut okazuje się 
wspierać eksport słabiej niż 

w przeszłości

Ożywienie w handlu zależy 
w większej mierze od poprawy 
globalnego wzrostu niż dalszej 

depracjacji, która niesie ze sobą 
również ryzyka

543 575* pierwszych 
wniosków o azyl 
od stycznia do 
sierpnia 2015 r.

= 71%
wobec analogicznego 
okresu przed rokiem

Wiarygodność chińskich 
władz została nadszarpnięta 
przez wydarzenia sierpniowe

Jeśli Chiny zaliczą „twarde lądowanie”... 

Rezerwa Federalna USA wstrzymała się 
z podwyżką stóp we wrześniu

Skutki napływu imigrantów:

Głębokie 
spadki na 
rynku akcji 
w Szanghaju

Skutki już 
odczuwalne 
w przemyśle 
stalowym

Ze stopami 
procentowymi 
bliskimi zera...

...banki centralne 
nie są dobrze 
przygotowane 
do reagowania 
na szoki

Rynki wschodzące
ucierpią bardziej niż rynki 
rozwinięte

Brazylia, Rosja
Cięcia w inwestycjach 
doprowadzą do ograniczenia 
tempa wzrostu

Francja, Wielka Brytania, 
USA
Mniejsze szkody wśród 
silnych gospodarek

Ryzyko „twardego lądowania” ponownie wzrosło
Ponieważ Chiny nadal walczą z trudnościami, 
oczekujemy raczej spowolnienia niż załamania

Japonia i Niemcy
Najbardziej narażone spośród 
rynków rozwiniętych, z uwagi 
na bliskie powiązania handlowe 
z Chinami
Opinia Schroders

Średnioterminowe: również pozytywne
Jeśli imigranci będą mogli znaleźć 
pracę, pomoże to ograniczyć problemy 
demograficzne Europy

Syria

Europa

Opinia Schroders Oczekiwania odnośnie do pierwszej podwyżki stóp 
w USA w marcu 2016 r.
Oczekiwania odnośnie do wzrostu stóp do 1% 
do końca 2016 roku, niżej niż we wcześniejszej 
prognozie na poziomie 2%

*Według szacunków Eurostatu.
Źródło: Schroders, października 2015 r.
Ważne informacje: W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument powstał wyłącznie 
w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. 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. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje 
ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych 
w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można 
byłoby się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej 
kwoty. Wydawca: Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez Financial Conduct 
Authority. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.  1015/PL

Krótkoterminowe: pozytywne
Wsparcie fiskalne oznacza, że wydatki na 
imigrantów przyśpieszą wzrost gospodarczy


