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1Uma obrigação com uma notação de crédito inferior a “investment grade”. Devido à perceção de maior risco de incumprimento, estas obrigações tendem a oferecer uma elevada taxa de juro 
em comparação com os títulos de dívida pública e obrigações com “investment grade”.
Fonte: Schroders em janeiro de 2017.
Informação Importante: A Schroders expressou os seus próprios pontos de vista e opiniões neste documento e estes podem mudar. Este documento tem apenas fins informativos e não 
pretende servir de material promocional, qualquer que seja o sentido. O documento não pretende ser uma oferta ou solicitação para a compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. 
O documento não se destina a fornecer, e não deverá ser considerado como um aconselhamento contabilístico, jurídico ou fiscal, ou como uma recomendação de investimento. A informação 
é fiável mas a Schroders não garante a sua plenitude e precisão. Nenhuma responsabilidade pode ser aceite em caso de erros, factos ou opiniões. Os pontos de vista e a informação 
constantes do documento não devem servir de base para o investimento individual e/ou decisões estratégicas. O desempenho anterior não é um indicador confiável dos resultados futuros. 
O valor das ações e a renda podem cair ou crescer e os investidores podem não receber a quantidade originalmente investida. Publicado por: Schroder Investment Management Limited, 
31 Gresham Street, London EC2V 7QA, autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority. Para sua segurança, as comunicações podem ser gravadas ou monitorizadas. 0117/PT

2016: o que ficará na memória2016: os perdedores reagem 

A economia global em imagens Janeiro de 2017

2016 foi o ano de 
grandes choques políticos 
em todo o mundo tais 
como o Brexit, Trump 
e Renzi.

Mas outros acontecimentos 
políticos não dececionaram – 
o eventual afastamento de 
Dilma Rousseff contribuiu para 
o regresso do otimismo no Brasil, 
enquanto a Espanha finalmente 
conseguiu formar um governo 
mais ou menos estável. 

Apesar de um início vacilante, 2016 acabou por ser 
um ano razoavelmente bom para os ativos de risco

As ações recuperaram da 
fraqueza inicial, resistindo 
a vários choques políticos 
importantes para bater 
o seu desempenho médio 
histórico.

As matérias-primas 
foram a segunda melhor 
classe de ativos depois 
de terem registado o pior 
desempenho nos últimos 
três anos.

As obrigações high 
yield globais1 lideraram 
o caminho à medida que 
o risco de incumprimento 
abrandou no setor energético 
norte-americano.

Globalmente, 
a divergência 
prevista na política 
monetária começou 
a desenvolver-se 
e deverá continuar 
a ser um tema 
em 2017.

Os bancos centrais 
experimentaram as taxas 
de juro negativas, sem 
muito sucesso, enquanto 
o Banco de Inglaterra 
esteve envolvido em 
acusações de ter tentado 
influenciar politicamente 
o Brexit.

Mas nem todos os ativos tiveram bom desempenho

As Treasuries norte-americanas a 10 anos foi 
a classe de ativos com pior desempenho

O desempenho do passado não é indicativo do desempenho futuro e poderá não se repetir.

2017: situações a esperar2016: lições aprendidas

Comércio de Trump

Os investidores responderam positivamente ao 
crescimento mais forte, ao aumento da inflação 
e às taxas de juro mais altas: mas de que forma 
irão funcionar as propostas orçamentais de 
Trump junto do Congresso?

Mais risco político 

Eleições gerais nos Países Baixos, França 
e Alemanha, todas a acontecerem este ano: 
poderiam estas eleições ameaçar a unidade 
do euro?

As sondagens e as 
previsões macroeconómicas 
erram com frequência

... por exemplo, o Brexit não foi 
até agora tão mau quanto se 
esperava

Lição 1

A política global está a mudar 
e o sistema estabelecido está 
em dificuldades

Sem mudanças ou um crescimento 
económico mais rápido, poderá ser 
adotada uma política mais radical

Lição 2

O poder dos bancos 
centrais está a diminuir

A política monetária está a ficar
sem margem para agir

Lição 3

A mudança estrutural é 
necessária e recompensada

A reforma (mesmo a perspetiva 
da mesma) ainda tem o poder 
de impulsionar os mercados, 
conforme se viu no Brasil e na Índia

Lição 4

Mercados emergentes sob pressão

Com rendibilidades mais elevadas nos EUA, 
um dólar mais forte e a incerteza quanto ao 
comércio global, será que as economias 
emergentes enfrentarão um 2017 desafiante?

O crescimento, não as reformas, continua a ser 
a prioridade para a China. 
As autoridades permanecem confiantes e a China não 
se apressará a implementar reformas

Lição 5


