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Infografik: En ögonblicksbild av världsekonomin i februari 2022
Marknadsföringsmaterial

Störningar på grund av omikron kommer 
sannolikt att få den globala tillväxten att 
bromsa in och förstärka inflationstrycket

Den ekonomiska aktiviteten 
i Kina kan bli fortsatt svag 

Det skedde en förändring i ränteprognoserna 
i slutet av 2021. Det fick oss att uppgradera 
våra 30-åriga avkastningsprognoser för 
räntebärande tillgångar som likvida medel 
och obligationer

Försvagad 
export

De utmaningar 
som fastighetssektorn 
står inför 

Regeringens strategi 
mot covid med nolltolerans

Vi förväntar oss att 
realräntorna (justerade 
för inflation) kommer att 
ligga närmare noll år 2024

Kommer sannolikt att inträffa när 
stora centralbanker ”normaliserar” 
lånekostnader efter det nödläge 
som infördes som svar på pandemin

Aktiviteten kan ta fart senare i år 
när räntesänkningar och ökade 
offentliga utgifter får effekt

Amerikanska 
centralbanken pressas 
att höja räntan i mars

Genom att skala bort volatila inslag som olja och 
livsmedel ger kärninflationen en tydligare bild av 
underliggande pristrender

Omikron får amerikanska centralbanken att agera

Kinas ekonomi: ljuset i slutet av en lång mörk tunnel? 

Inflationen i USA – priserna på både varor och tjänster stiger

Förväntad utveckling för realräntor
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Obs! Inflation baserad på konsumentprisindex (KPI), som ofta används för att följa prisförändringar för 
slutkonsumenter av varor och tjänster. Källa: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, per februari 2022.

Källa: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, per januari 2022.
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Vad ligger bakom uppgraderingarna av våra långsiktiga avkastningsprognoser?
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OMIKRON

Ta fasta på inflationens ”kärna”

På grund av:

Kinas BNP-tillväxt 
(på årsbasis)
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Källa: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, per januari 2022.
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