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Den globala ekonomin Juni 2018

Den globala tillväxten fortsatt stabil

Politiska händelser:

Spanien 
Premiärministern avsatt, 
socialistledaren tar över

Storbritannien

Italien 
Osäkerheten tillbaka när 
två populistpartier bildar 
regering

då ett 21-månaders 
övergångsavtal 
efter april 2019 
offentliggjordes

Turbulens avbryter en behaglig flygning

Marknadsmaterial

Vändpunkt för den globala ekonomin

Tillväxtmarknaderna 

Ett förkylt Europa

Källa: Schroders per juni 2018.

Men vi har reviderat 
ner vår prognos 
för BNP-tillväxten 
för 2018

Lägre tillväxt och högre inflation som beror på:

Högre inflation = vi förväntar oss att centralbankerna 
på tillväxtmarknaderna blir mer hökaktiga, med 
räntehöjningar i Indien och Brasilien. Ryssland är det enda 
landet med utrymme för potentiella räntesänkningar

BRIC1 sammanfattning av prognos
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Svagt första kvartal 
och mycket högre 

oljepris

På grund av:

Högre oljepriser 
förväntas minska 
konsumenternas 
köpkraft

Handelsspänningar 
mellan USA och Kina 

mot

Global ledande indikator föll 
i mars och april

Kallt väder kan ha varit 
orsaken till den ekonomiska 
avmattningen i euroområdet 
under första kvartalet, men 
ledande indikatorer har också 
svårt att återhämta sig

BNP-tillväxten 
var svag

Osäkerheten har en negativ inverkan  
på förtroendet, vilket sprider sig till bostadsmarknaden:

Bostadspriserna i Storbritannien 
är osäkra

Övre delen av en marknadsledd avmattning – 
individer med stor nettoförmögenhet senarelägger 
inköp/lämnar landet
Om bostadspriserna faller visar historien att det 
kan ta många år att bromsa nedgången

Positiva 
nyheter om 
Brexit

APRIL

2019Fortfarande expansion, men kan uppleva 
stagflation i slutet av 2018 när tillväxten försvagas 
och inflationen stiger
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Källa: Thomson Datastream, Land Registry, Halifax, Nationwide, Rightmove, LSL/
Acadametrics, Schroders Economics Group. 23 maj 2018.

Källa: Thomson Datastream, Schroders Economics Group, 15 maj 2018. 1BRIC = Brasilien, 
Ryssland, Indien, Kina.
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