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A economia global em imagens Julho de 2017

Desempenho do mercado este ano

Fonte: Schroders, em julho de 2017, RC62268

Fim do “Trump 
reflation trade” 
com as dúvidas 
a aumentarem sobre 
a sua capacidade de 
cumprir promessas

Reflation Trade
quando os investidores 
colocam dinheiro em 
ações na esperança de 
beneficiarem com um aumento 
da despesa pública

Classes de ativos com melhor desempenho:

Queda de 20% no preço do petróleo 
desde o último pico em março, 
apesar de a OPEP manter baixos os 
níveis de produção

Os investidores são complacentes?

Descida de impostos

Desregulação

Despesas em infraestruturas

PROMESSA

PROMESSA

PROMESSA

Ações globais
Índice IBEX 35 espanhol
na liderança
(+21,8% USD) O ouro, as obrigações high 

yield globais e as obrigações 
de empresas com investment 
grade globais registaram 
fortes desempenhos
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Obrigação com investment grade:  
uma obrigação de qualidade 
superior,        segundo a avaliação de 
uma agência de notação de crédito

Obrigação high yield: uma 
obrigação especulativa com uma 
notação creditícia abaixo de 
investment grade

Classe de  
ativos 
com pior 
desempenho:
matérias-
primas

-8,7%
Acumulado 

anual

Fonte: Thomson Datastream, Schroders Economics Group, em 
26 de junho de 2017, medição em função do retorno total em USD

Liquidez mundial e mercados emergentes

Recuperação 
dos mercados 
acionistas e baixa 
volatilidade com 
o “indicador do 
medo” a tocar 
um novo  
mínimo...

...em contradição  
com os sinais que 
normalmente refletem 
uma menor apetência 
pelo risco: 
taxas de rendibilidade das 
obrigações em queda

preço do ouro em alta

rotação para fora das ações 
cíclicas*

INDICADOR 
DO MEDO

Catalisadores do
aumento da 
volatilidade:

A complacência pode persistir 
com a liquidez a continuar 
a dinamizar os mercados – 
um risco de derrapagem para 
território de bolha

Queda 
acentuada 
nos preços 
do petróleo

Maior 
restritividade do 
que a esperada 
por parte da 
Reserva Federal

Os principais bancos centrais
estão a tornar a política mais 
restritiva

Onde estão os pontos de perigo?

Os bancos centrais dos mercados 
emergentes (ME) podem ser forçados 
a tornar a política mais restritiva 
para se defenderem dos impactos 
inflacionários dos movimentos das taxas 
de câmbio e evitar um grande volume de 
saídas de capital 

Riscos no horizonte em 2018: 
A África do Sul e a Turquia são  
os países mais vulneráveis,  
com o Peru, o Chile  
e a Colômbia  
a mostrarem-se também 
vulneráveis

Os ME da Europa e a maioria 
dos ME da Ásia parecem estar 
em menor risco

LIQUIDEZ

MERCADOS EMERGENTES

RISCO

*As ações cíclicas são ações que registam melhor desempenho com a recuperação da economia

O ano até à data...
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