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Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód 
z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Prognozy przedstawione 
w dokumencie są wynikiem modelowania statystycznego, opierającego się na kilku założeniach. Prognozy te cechują się dużą niepewnością 
w odniesieniu do przyszłych czynników gospodarczych i rynkowych, które mogą wpłynąć na rzeczywiste przyszłe wyniki. Prognozy te są podane 
tylko w celu informacyjnym zgodnie z dzisiejszą wiedzą. Nasze założenia mogą się istotnie zmienić, między innymi z powodu zmian w warunkach 
gospodarczych i rynkowych. Nie zobowiązujemy się do informowania o zmianie przytoczonych danych w wyniku zmian następujących 
w założeniach, warunkach gospodarczych i rynkowych, modelach lub innych obszarach.
Ważne informacje: Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek 
instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy 
polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub 
strategiczne. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego 
sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii 
prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland Sp. k. Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 
Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce 
zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni 
opisane w prospekcie. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder 
Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. 0218/PL

Globalna gospodarka Luty 2018 r.
Materiał marketingowy

Czy dolar amerykański słabnie?

USD stracił 10% odkąd 
Trump objął urząd.

USD wciąż nie jest tani w ujęciu historycznym.

Rynki mogły już ująć w cenach dalsze   
podwyżki stóp w USA.

Dalsze osłabienie dolara wydaje się prawdopodobne 
i byłoby dobrze odebrane przez rynki.

Administracja USA preferowałaby 
dalszy spadek dolara, co 
zwiększyłoby eksport i wymianę 
handlową.

Wpływ 
 polityki:

USD w odwrocie po Trumpie Indeks, marzec 73 = 100

Kurs dolara mierzony wymianą 
handlową Prezydencka inauguracja 20 stycznia 2017 r.

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Schroders Economic Group, 31 stycznia 2018 r.

Oczekiwania podwyżek stóp 
w innych krajach przesunięte 
na wcześniejszy termin - 
przewidywania zacieśnienia polityki 
w Europie, a następnie w Japonii.

Obniżki podatków i podwyżki stóp w USA 
były niewystarczające do wzmocnienia USD.

Czy globalne ożywienie znajduje się na szczycie?

Globalne 
 ożywienie na 

właściwych 
torach 

wraz z solidnymi 
poziomami 

handlu. Szczyt 
jednak mógł 

już zostać 
osiągnięty.

Cięcia podatków w USA 
powinny pomóc w utrzymaniu 
globalnego wzrostu w 2018 r.

Wzrost w strefie euro wciąż 
bije oczekiwania; nastroje 
konsumentów są najwyższe od 
2001 r. - sprzedaż detaliczna 
może się gwałtownie zwiększyć.

Silniejsze euro i poprawiający 
się popyt wewnętrzny 
prawdopodobnie utrzymają 
inflację pod kontrolą.

Strefa euro: silne nastroje konsumentów pomagają napędzać 
 wyższą sprzedaż detaliczną.

Wystandaryzowane 3 m, r/r

Nastroje konsumentów (2-miesięczna średnia 
krocząca)

Wolumen sprzedaży 
detalicznej Uwaga na: Wzrost globalnego protekcjonizmu 

spowodowany polityką USA, prowadzący do 
stagflacji (słabszego wzrostu, wyższej inflacji).

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Schroders Economic Group, 30 stycznia 2018 r.

Czynniki ryzyka politycznego powrócą na rynki wschodzące (EM)?

Źródło: Schroders, stan na luty 2018 r. 

Wyniki wyborów są niepewne, 
co prowadzi do zmienności, a ta 
z kolei prowadzi do możliwości 
inwestycyjnych. 

EM kontynuują dobre wejście 
w 2018 r., jednak polityka jawi się 
jako pewne zagrożenie.
Najważniejsze wybory:

Jednakże EM mogą zmierzyć się 
z rokiem wielu wzlotów i upadków, 
co może być spowodowane 
wycofywaniem wsparcia finansowego 
przez główne banki centralne. 

Rosja Meksyk Brazylia

Mar Lip Paź
 Rynki   
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