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Em resumo: 
– Olhamos para trás, para um ano cheio de agitação política que, em última análise, acabou por não ser suficiente 

para eliminar os exuberantes preços dos ativos. Apesar disto, consideramos que 2017 mostrou a importância que a 
política pode ter e que de facto tem. As subidas registadas devidas ao alívio pela não concretização de riscos 
políticos foram prova disto mesmo.  

– Destacamos três temas essenciais para 2018. Os três deixam uma nota de prudência para os mercados acionistas e 
de crédito em 2018, mas os investidores poderão focar-se noutros pontos, pelo que, a pedido de várias fontes, 
acrescentámos as nossas opiniões sobre a bitcoin. 

2017 em análise: O risco político que não se concretizou 

2017 foi um ano cheio de agitação política, mas, em última análise, os investidores mantiveram-se tranquilos e 
continuaram a empurrar os ativos de risco para níveis superiores. 

Comparação do desempenho entre ativos 
Observando as principais classes de ativos, todas geraram um retorno absoluto positivo com as ações a 
alcançarem o melhor desempenho.  

O ambiente favorável ao risco ajudou ao bom desempenho do crédito, com as obrigações high yield globais a 
terminarem o ano em terceiro lugar (+10,2%) e o crédito "investment grade" global em quarto (+9,2%). A 
subida das taxas de juro afetou claramente o crédito, mas a conjuntura de elevada liquidez e baixa 
rendibilidade continuou a ser favorável. Entretanto, o ouro registou um início de ano muito bom, com o 
desempenho a subir mais de 15% até ao final do verão. No entanto, o seu desempenho foi prejudicado pela 
subida das taxas de juro reais no último trimestre tendo terminado o ano com uma valorização de 12,6%, 
ainda assim suficiente para conquistar um segundo lugar geral.  

Ao comparar o desempenho das ações e das obrigações do Tesouro dos EUA com o respetivo histórico, o 
Índice S&P 500 proporcionou um forte retorno acima da média, enquanto as obrigações do Tesouro 
registaram um ano inferior à média com um retorno de 2,1% no final do ano.  

Comparação do desempenho do mercado acionista 
2017 foi um excelente ano para os investidores em ações, com todos os índices principais a apresentarem 
retornos positivos tanto em moeda local como em termos de dólar norte-americano (USD). O melhor 
desempenho coube ao Índice MSCI Emerging Markets (+31% em moeda local e +37% em USD). O S&P 500 
registou o segundo melhor desempenho na sua própria moeda (+21,8%), mas ficou atrás da maioria de outros 
índices quando se tem em consideração a depreciação do dólar norte-americano. As bolsas europeias 
registaram um bom desempenho, embora o Índice britânico FTSE All Share tenha registado o pior 
desempenho em termos de moeda local.  

Comparação do desempenho do mercado cambial 
Foi necessário algum tempo para que as tendências monetárias ficassem estabelecidas em 2017, mas a partir 
de maio ficou claro que o dólar norte-americano estava num percurso de enfraquecimento quando medido 
através de taxas de câmbio efetivas (-8,4% para o ano), enquanto o euro seguia na direção oposta (+8,6%).  

Entretanto, a libra foi variando ao longo do ano, em grande parte influenciada pelas notícias mais recentes 
sobre o Brexit, mas terminou o ano com uma ligeira apreciação (+0,7%). Noutras regiões, o Japão assistiu a 



uma grande estabilidade no iene no final do ano (-0,9%), enquanto a outra moeda de refúgio, o franco suíço, 
terminou o ano em queda (-6,3%).  

Um contexto de dólar fraco é, habitualmente, favorável para os ativos dos mercados emergentes (ME), 
incluindo para as suas moedas, e foi a isto que assistimos durante grande parte do ano. As moedas dos ME 
proporcionaram retornos totais positivos, nalguns casos mesmo muito elevados, ao longo dos primeiros três 
trimestres de 2017.  

Comparação do desempenho dos mercados de dívida 
No início do ano, o risco político europeu levou a que as rendibilidades subissem e os preços caíssem na 
França e na Itália, antecipando as eleições presidenciais francesas. Quando o risco eleitoral diminuiu, estes 
dois mercados recuperaram e terminaram o ano com os dois melhores desempenhos. De acordo com os 
dados sobre fluxos de capitais do Banco Central Europeu (BCE), o Reino Unido desfrutou de fluxos 
significativos da Europa, com os investidores a procurarem fugir às baixas rendibilidades oferecidas nos 
mercados dos países centrais. A dívida pública com pior desempenho entre os principais mercados foi a do 
Japão.  

O mercado de dívida empresarial dos EUA registou um desempenho superior ao seu homólogo europeu em 
2017, compensando amplamente o desempenho inferior de 2016, mas foi um ano calmo para a dívida em 
moeda forte dos mercados emergentes. As rendibilidades caíram em 2017 para o índice geral JP Morgan 
Emerging Market Bond (EMBI), com uma inversão no último trimestre. Todavia, isto foi uma consequência de 
determinados mercados e não de uma venda generalizada.  

Lições de 2017 
Ao analisarmos os acontecimentos e o desempenho dos mercados no último ano, tirámos algumas lições que 
merecem ser consideradas em 2018: 

- A fase de recuperação do ciclo pode ser bastante poderosa: Embora não seja a melhor fase do ciclo 
para os retornos, a confirmação de que o mundo avança numa direção reflacionária ajuda a reduzir o 
risco de estagnação secular.  

- Riscos políticos ainda na agenda: Os acontecimentos na Europa poderiam ter estragado a festa em 
2017 e, embora os mercados tenham terminado o ano com fortes desempenhos por parte dos ativos 
de risco, a maioria dos investidores aplicou o seu dinheiro cautelosamente.  

- O risco político também pode ser positivo para os mercados: As mudanças em países ou governos 
em dificuldades são sempre bem-vindas. África do Sul, Zimbabué, etc. 

- Não é possível governar um país através do Twitter: Os investidores fazem bem em focar-se nos 
fundamentos e não na agitação.  

Temas para 2018 

Os nossos três temas injetaram uma nota de cautela nas perspetivas para 2018, que é, talvez, uma correção 
inevitável após o bom desempenho da economia mundial e dos mercados em 2017. 

Tema 1. O ambiente de baixas taxas de juro e baixa inflação cede lugar à reflação  
Com o início de 2018, o quadro de atividade mantém-se forte e a recuperação sincronizada à escala global 
continua. Todavia, os mercados enfrentarão dois grandes desafios. Primeiro, as expetativas de crescimento 
são maiores pelo que a fasquia para que os mercados sejam surpreendidos pela positiva também está mais 
alta. Segundo, um crescimento mais forte tem maior probabilidade de ser acompanhado por maior inflação e 
pela subida das taxas de juros. À medida que o crescimento e a inflação subirem, o ambiente tornar-se-á mais 
reflacionário e os bancos centrais mostrar-se-ão dispostos a retirar os estímulos. 

Tema 2. A longa despedida: o fim dos estímulos quantitativos (QE)  
As expetativas de uma inflação mais alta também afetarão as rendibilidades das obrigações, um movimento 
que poderá ser exacerbado até ao final da grande experiência de estímulo quantitativo (QE). Não esperamos 
que as rendibilidades das obrigações regressem aos níveis anteriores ao estímulo quantitativo, devido às 
mudanças verificadas na economia mundial desde o início desta política. Não obstante, o resultado mais 
provável do estímulo quantitativo é uma pressão ascendente nas rendibilidades das obrigações.  



A avaliação do impacto não é direta e irá, essencialmente, depender do nível a que os compradores privados 
estarão preparados para substituir a procura oficial. Na nossa opinião, os efeitos acabarão por ser mais 
sentidos na endividada periferia da zona euro, que tem beneficiado muito do programa de compra de ativos 
do BCE.  

Tema 3. O regresso do risco político  
O maior risco político surgirá nos EUA, com a realização das eleições intercalares em novembro. Há uma 
grande possibilidade de os republicanos perderem o controlo da Câmara dos Representantes para os 
democratas, o que resultará no regresso a um impasse no Congresso, o que não deixará muita margem de 
manobra em Washington. Tendo em conta o entusiasmo dos investidores face às reformas levadas a cabo por 
Trump, isto não seria um bom presságio para os mercados. Vemos isto como algo a ter presente: a aprovação 
da lei fiscal deverá aumentar a taxa de aprovação do presidente e o subsequente desempenho dos 
republicanos à medida que avançarmos em 2018. Não obstante, os investidores deverão estar atentos às 
sondagens e aos indícios de formação de uma "onda democrata".  

E por fim, a pergunta que mais se impôs em 2017 
A primeira pergunta colocada em cada uma das nossas apresentações dos últimos tempos tem sido sobre o 
que pensamos da bitcoin. Ou, de forma mais direta, "devo comprar bitcoin"? Na nossa opinião, o preço da 
bitcoin está a ser impulsionado pelo receio dos investidores de ficarem de fora e está a exibir o padrão de uma 
bolha clássica com o preço a tornar-se exponencial.  

 

 

 

 

 

 

 

Informação Importante 
Os pontos de vista e as opiniões descritos são da equipa de Economia da Schroder Investment Management e 
podem não representar necessariamente pontos de vista expressos ou reflectidos noutras comunicações, 
estratégias ou fundos da Schroders. 
Este documento tem apenas fins informativos. 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. 
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As previsões indicadas no documento são o resultado de modelação estatística, baseada numa série de 
pressupostos. As previsões estão sujeitas a um elevado nível de incerteza relativamente a fatores de mercado e 
económicos futuros que podem afetar o desempenho futuro real. As previsões são fornecidas para fins informativos 
à data de hoje. Os nossos pressupostos podem mudar materialmente com alterações nos pressupostos subjacentes 
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Os dados de terceiros são detidos ou licenciados pelo fornecedor dos dados, não podendo ser reproduzidos ou 
extraídos e utilizados para qualquer outro fim sem o consentimento do fornecedor dos dados. Os dados de terceiros 
são fornecidos sem garantias de qualquer tipo. O fornecedor dos dados e o emitente do presente documento 
declinam qualquer responsabilidade relacionada com os dados de terceiros. O Prospeto 
e/ou ww.schroders.pt contêm exonerações de responsabilidade adicionais aplicáveis aos dados de terceiros. 
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