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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. 0519/SV

Infografik: En ögonblicksbild av världsekonomin i maj 2019 
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*Inköpschefsindex bygger på undersökningsdata från företag inom tillverknings- och 
tjänstesektorerna. En siffra över 50 indikerar expansion.

Källa: Schroders, Thomson Datastream, 
Consensus Economics, april 2019.

Valutavolatilitet
Turkiets centralbank börjar få 
slut på amerikanska dollar för att 
försvara valutan

Kraftigt stigande inflation
I mars hade 
centralbankerna 
i respektive region problem 
att hålla kontroll på 
inflationen. Samtidigt var 
övriga tillväxtmarknader 
oförändrade eller på 
nedgång

Politisk risk
Turkiets president har försvagat centralbankens 
oberoende 
Valet i Argentina i oktober kan innebära en ny 
populistisk president

Därför utgör Turkiet och Argentina inte 
smittorisker för andra tillväxtmarknader

En snabböversikt: Den globala ekonomin – mätt som BNP

Därför kan en ökad tillväxt 
i Storbritannien vara bedräglig

Viktiga källor till oro...

Vårt perspektiv 

Mars

54,7 %

19,7 %

Uppbyggnad 
av lager 
inför Brexit-
tidsfristen

Lagernivåerna i Storbritannien 
nådde rekordnivåer i mars

Vårt perspektiv

PMI för 
tillverkningsindustrin* 
55,1 – högsta nivån 
sedan 2018

När uppbyggnaden av lager upphör kommer BNP-tillväxten 
sannolikt att mattas av

Samtidigt är det osannolikt att Bank of 
England (BoE) kommer att höja räntan 
Nästa utgiftsöversyn har flyttats fram på grund av 
den nya tidsfristen för Brexit i oktober

Minskad efterfrågan 
och försäljning leder 
till att osålda lager 
byggs upp

Brist på 
lagerutrymme 
kan leda till att 
produktionen 
avmattas 

För stora lager 
kan rabatteras eller 
förstöras

Vi tror att eventuell oro för smitta är överdriven. Ingen 
av regionerna är ett symptom på ett bredare problem på 
tillväxtmarknaderna, utan har istället unika problem på 
såväl det ekonomiska som politiska området 

Läs hela artikeln här

Högre BNP-siffror som drivs av en uppbyggnad 
av lager och inte av efterfrågan indikerar en 
minskad tillväxt på kort sikt 

Läs hela artikeln här

https://www.schroders.com/en/insights/economics/why-turkey-and-argentina-do-not-pose-a-contagion-risk-to-other-emerging-markets/
https://www.schroders.com/en/insights/economics/why-a-pick-up-in-uk-growth-may-prove-deceptive/

