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Källa: Schroders i april 2019.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen pålitlig indikator för framtida avkastning, eftersom såväl värdet på andelarna som 
intäkterna från dem kan både stiga och falla. Det är inte säkert att investerarna får tillbaka det investerade beloppet. 
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Den globala ekonomin i bilder April 2019

Marknadsföringsmaterial

Investerarnas oro för 2019

Vi förutser inte någon officiell lågkonjunkturnedgång i USA 
under 2020 men vi ser minskade vinster när ekonomin dämpas 
och marginalerna pressas 

Företagen kan klara sig igenom detta genom att hålla 
arbetskraftskostnaderna under kontroll och genom att stärka 
produktiviteten
Fed kan annars lätta på penningpolitiken för att stärka efterfrågan. 
Följaktligen prognostiserar vi två räntesänkningar från Fed 
under 2020

Mar 19

Tekniska störningar

2,9 %
Sep 18

4,2 %

Mar 19

Effekten av 
klimatförändringarna

5,8 %
Sep 18

0,0 %

Mar 19

En ihållande låg tillväxt

28,8 %
Sep 18

15,5 %

Mar 19

Handelskrig

8,7 %
Sep 18

35,2 %

Mar 19

Slut på de kvantitativa 
lättnaderna

21,2 %
Sep 18

25,4 %

Mar 19

Politisk risk

32,7 %
Sep 18

19,7 %
Källa: Schroders investeringskonferens.   
10 mars 2019. % av respondenterna (professionella 
investerare).

Investerarna oroar sig nu mest för omständigheter om leder till en låg tillväxt och 
politiska risker

Vad oroar dig 
mest?

% av respondenterna

Investerarnas oro:  
En ihållande låg tillväxt?

Låg inflation och ökade 
löner kommer att sätta 
press på företagens vinster En ökning av lagren 

i produkttillverkningssektorn kommer 
att hämma tillverkningsindustrin 

Men om det råder oförändrat läge på den 
inre marknaden och tullunionen godkänns 
förväntas tillväxten att återhämta sig 
till 1,5 procent under 2020

Samtidigt förväntas Bank of England 
(BoE) höja räntan en gång 2019 och 
två gånger 2020 (till 1,5 procent) 

Investerarnas oro:  
Politiska risker?

Osäkerheten kring Brexit fortsätter

Europeiska centralbanken (ECB) har 
än en gång försenat datumet för 
räntehöjningen till i slutet av 2019

Detta kan få investerarna att göra 
en jämförelse med Japan och tro 
att negativa räntor är den nya 
normen

Resultatet av valet i Indien 
väntas till den 23 maj

Om den nuvarande presidenten 
Modi vinner valet kan det leda till en 
återhämtning på marknaden. På lång 
sikt förväntar vi oss att inverkan av 
makroindikatorerna blir begränsad

23 
maj

ECB


