
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.   0618/PL
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Globalna gospodarka czerwiec 2018 r.

Światowy wzrost nadal solidny

Czynniki polityczne:

Hiszpania 
Premier usunięty,  socjalistyczny 
lider przejmie władzę

Wielka Brytania

Włochy 
Niepewność powraca, 
ponieważ dwie partie 
populistyczne łączą się, 
by uformować rząd

związane z ogłoszeniem 
 21-miesięcznej umowy 
przejściowej po 
kwietniu 2019 r.

Turbulencje zaburzają płynny lot

Materiał marketingowy

Punkt zwrotny światowej gospodarki

Rynki wschodzące (EM) 

Europa łapie przeziębienie

Źródło: Schroders, czerwiec 2018 r. 

W związku z tym nasza 
prognoza dla wzrostu 
PKB w 2018 r. została 
zrewidowana w dół.

Niższy wzrost i wyższa inflacja spowodowane przez:

Wyższa inflacja = spodziewamy się, że banki centralne 
rynków wschodzących staną się bardziej jastrzębie, co 
sugeruje wzrost stóp procentowych w Indiach i Brazylii. 
Rosja jest jedynym potencjalnie państwem, w którym 
mogą zostać obniżone.

BRIC1- podsumowanie prognoz
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Z powodu:

Wyższe ceny ropy 
naftowej prawdopodobnie 
zredukują siłę nabywczą 
konsumentów. Wojna handlowa 

między USA a Chinami. 

vs.

Spadającego wskaźnika ‚Global 
Leading Indicator’ w marcu i kwietniu.

Chłodna pogoda mogła być 
przyczyną spowolnienia 
gospodarczego w strefie euro 
w I kw., ale wiodące wskaźniki 
także walczą o powrót do formy.

Wzrost PKB  złapał 
zadyszkę

Niepewność ma negatywny wpływ  
na zaufanie, rozprzestrzeniając się na rynek nieruchomości:

Ceny domów w Wielkiej Brytanii 
są niepewne

 Spowolnienie od wyższej półki rynku — bardzo 
zamożni odkładają w czasie zakupy/opuszczają kraj.

Jeżeli spadną ceny domów, historia wskazuje, że 
powstrzymanie spadku zajmie lata.

Pozytywne 
wieści 
dotyczące 
Brexitu

KWIECIEŃ

2019Ekspansja trwa, ale wraz z wyhamowaniem wzrostu 
gospodarczego i wzrostem inflacji możliwe jest 
doświadczenie stagflacji  w późniejszym okresie 2018 r.

Ceny domów (r/r)
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Źródło: Thomson Datastream, land Registry, Halifax, Nationwide, Rightmove, 
LSL/Acadametrics, Schroders Economics Group. 23 maja 2018 r.

Źródło: Thomson Datastream, Schroders Economics Group, 15 maja 2018. 1 BRIC = Brazylia, 
Rosja, Indie, Chiny.

Zakres cen domów Średnia z badań

Wzmożone  
sankcje

Napięcia 
 handlowe

2019 2019

EUROPA

I KW.


