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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 informaiton, 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 Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA, som har auktoriserats och reglerats av Financial Conduct Authority. För din 
säkerhet kan kommunikation avlyssnas eller spelas in. 0718/SV

Den globala ekonomin Juli 2018

Det är troligt att Kina kommer att svara med 
motåtgärder och ingripa mot amerikanska 
företag i Kina

Inhemsk efterfrågan 
fortsatt robust

Avmattningen av BNP-
tillväxten förorsakad 
av en kraftig nedgång 
i export 

Valutornas försvagning 
under året står i samband med förlitan 
på dollarfinansiering

Vi vet inte ännu vilken effekt handelskrigen 
kommer att ha (tros mest sannolikt påverka 
tillväxtmarknaderna i Asien och Europa)

Om handelskriget trappas upp: Högre strafftullar kan leda till att inflationen drar i väg ordentligt då dessa i större 
grad skulle rikta sig till konsumtionsvaror. Vi tror att detta kan dämpa tillväxten och således leda till ett läge med stagflation.

Ledande indikatorer 
har ännu inte 
återhämtat sig 
(när tillfälliga faktorer som 
snöoväder och  
influensaepidemier har 
dragit förbi)

Andra kvartalet var inte positivt för tillväxtmarknaderna 

-10 % -8 % +70
bps

Vi förutspår att Trump fortsatt 
kommer att utöva inflytande på 
EU genom att hota att införa tullar 
på bilimport från EU

Marknadsföringsmaterial

Globalt: Oron över ett potentiellt handelskrig tilltar

Euroområdet

Tillväxtmarknaderna

Källa: Schroders per juli 2018, CS00163. 

Källa: Thomson Datastream, Schroders Economics Group, 27 juni 2018.

USA: Trump hotar med strafftullar 
för ytterligare 200 miljarder dollar 
på kinesisk import
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Från handelskrig till valutakrig? 

Euron och den kinesiska yuanen försvagas 
gentemot den amerikanska dollarn 

Bidrag till BNP-tillväxten 

Det finns incitament att behålla den expansiva 
penningpolitiken i länder som man tror kommer 
att påverkas av Trumps handelskrig → valutorna 
försvagas mot den amerikanska dollarn

Den europeiska centralbanken (ECB) förväntas upphöra 
med sina kvantitativa lättnader i december men lämna 
räntorna oförändrade under andra halvan av 2019.

Kina sänkte kravet på minimireserver (RRR) 
(minimikravet på kontanta medel som banker 
måste inneha)

USD/EUR (till vänster) USD/CNY (inverterat) (till 
höger)

Källa: Thomson Datastream, Schroders Economics Group. 26 juni 2018.

Nettohandel Inhemsk efterfrågan BNP-tillväxt

Utvecklingen av tillgångarna:

nedgång för 
aktier

försvagade 
valutor 

baspunkter 
(bps) högre för 
skuldspreadar


