
Källa: Schroders per november 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. 
Prognoserna i dokumentet är beräknade enligt statistiska modeller och baseras på ett antal antaganden. Prognoserna är osäkra 
vad gäller framtida ekonomisk utveckling och andra marknadsfaktorer som kan påverka det faktiska framtida utfallet. Prognoserna 
tillhandahålls i informationssyfte per dagens datum. Våra antaganden kan komma att ändras påtagligt om underliggande 
förutsättningar förändras, som till exempel förändringar i den ekonomiska utvecklingen och andra marknadsrörelser. Vi åtar oss 
inte att tillhandahålla uppdateringar eller ändringar i denna information, om dessa underliggande antaganden, modeller eller andra 
förhållanden förändras.
De synpunkter och åsikter som finns här är Schroders analysteams, och representerar inte nödvändigtvis synpunkter som uttrycks eller reflekteras i annan kommunikation, 
strategier eller fonder för Schroders. Det här dokumentet är endast avsett för informationssyfte. Materialet är inte avsett att vara ett erbjudande eller en begäran om inköp 
eller försäljning av något ekonomiskt instrument eller värdepapper eller att anta en viss investeringsstrategi. Informationen är inte avsedd att utgöra investeringsråd, 
investeringsrekommendationer eller investeringsanalyser och tar inte hänsyn till särskilda omständigheter hos någon mottagare. Materialet är inte avsett att lämna, och ska 
inte åberopas för, bokföringsråd, juridiska råd eller skatteråd. Informationen här förmodas vara trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet eller riktighet. 
Inget ansvar kan tas för fel i fakta eller åsikt. Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas. Schroders 
kommer att agera registeransvarig för dina personuppgifter. För mer information om hur Schroders kan komma att behandla dina personuppgifter, se vår policy för 
integritetsskydd på www.schroders.com/en/privacy-policy. Du kan även få policyn skickad till dig. Utgiven av Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, 
L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. B 37.799. För din säkerhet kan kommunikation avlyssnas eller spelas in. 1119/SV
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Infografik: En ögonblicksbild av världsekonomin i november 2019
Marknadsföringsmaterial

Inga fler sänkningar 
av bolagsskatten

Arbetslösheten 
har minskat, vilket 
leder till ökade 
lönekostnader
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– I kommunikationen överskattades 
de faktiska satsningarna

– Satsningarna var improduktiva

– Regeringen höjde skatterna för 
tidigt

Den privata sektorn lät sig inte 
påverkas och tillväxten uteblev 

Produktiva och uthålliga 
satsningar bör ske i stor 
skala

Att få den ekonomiska 
tillväxten att öka utan 
stödjande politik är svårt

Budgetpolitiken är inte 
gratis (budgetunderskott/
statsskuld)

Produktiviteten har minskat, 
vilket får den ekonomiska 
tillväxten i USA att bromsa in

Handelskrig mellan USA 
och Kina: tullavgifterna 
dämpar konsumenternas 
förtroende och den globala 
handeln

Företagens vinstprognoser medför utmaningar för amerikanska aktier

Vad kan vi lära oss av Japans ekonomiska politik under 1990-talet?

Förra året sänkte Trump 
skatterna, vilket ledde till 
ökade vinster för företagen 
och rekordhöga noteringar 
på amerikanska börser

Från 1992 hoppades Japan kunna 
stärka den ekonomiska tillväxten 
genom budgetpolitiken1

Faktorer som kan pressa de amerikanska företagens vinst:

Men utgifterna stärkte inte 
efterfrågan på lång sikt

Statsskuld

Lärdomar om 

budgetpolitik för 

övriga världen

Prognosen 
för 2020 ser 

dock mer 
utmanande ut

En snabböversikt: Schroders inflationsprognos

Källa: Schroders, Thomson Datastream, 
Consensus Economics, november 2019

1Budgetpolitik – att använda statens utgifter och beskattning för att stärka den ekonomiska tillväxten.

Källa: Refinitiv, IMF, Schroders Economics Group, 29 oktober 2019.


