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O desempenho anterior não é um indicador confiável dos resultados futuros. O valor das ações e o seu rendimento podem cair 
ou crescer e os investidores podem não recuperar o montante originalmente investido. 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 
que possam ocorrer, entre outras coisas, uma vez que as condições económicas e de mercado se alteram. Não assumimos qualquer 
obrigação de lhe fornecer atualizações ou alterações a estes dados, visto que os pressupostos, as condições económicas e de mercado, 
os modelos ou outros fatores se alteram. 
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. 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 integralidade 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. Publicado por Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España, 
c/ Pinar 7 – 4ª planta. 28006 Madrid – España. Registada na Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), com o número 6. 0118/PT

A economia global - janeiro de 2018
Material de marketing

Fonte: Schroders em janeiro de 2018. 

Viragem para uma reflação global?

O fim dos estímulos quantitativos (QE)?

Registou-se um crescimento 
sólido e uma inflação baixa.

A Schroders prevê uma fase 
de recuperação com maior 
crescimento e inflação.

As expectativas de crescimento global para 2018 aumentaram

O que esperar em 2018?
Maiores expectativas de crescimento 
suportadas por: forte atividade económica; 
confiança empresarial; retoma das despesas 
de capital.

Uma maior inflação a fazer com que alguns 
bancos centrais aumentem as taxas.

As ações poderiam beneficiar, assumindo que 
a inflação é mantida sob controlo.

PIB global consensual, em relação ao ano anterior %

Previsão para

Foi realizada uma previsão temporal

Fonte: Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 
21 de dezembro de 2017.

Liquidez global deverá atingir o seu máximo em 2018 
Valor dos ativos nos balanços dos bancos centrais (biliões de dólares)

Previsão

Fonte: Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 
20 de dezembro de 2017.

Porquê? Devido ao crescimento global estável, os bancos centrais 
poderão já não sentir a necessidade de comprar ativos para estimular 
o mercado.

A Reserva Federal dos EUA começou a reduzir o seu balanço no quarto 
trimestre de 2017 e o Banco Central Europeu (BCE) reduziu as compras 
de 60 mil milhões para 30 mil milhões de euros por mês a partir de 
janeiro e poderá, potencialmente, pôr fim ao QE em setembro de 2018.

O que esperar em 2018?
Pressão ascendente sobre as 
rentabilidades das obrigações.
Menos liquidez nos mercados.

O que esperar em 2018?
Eleições intercalares nos EUA

Resposta positiva do mercado às reformas de Trump 
ameaçada visto que a sua impopularidade pode 
fazer com que os Republicanos percam a Câmara dos 
Representantes.

QE

O risco político poderá regressar para afetar os mercados

Em 2017 não se concretizaram os riscos políticos, o que suportou 
o desempenho dos ativos, no entanto, os riscos permanecem.

Outras eleições importantes: 

Itália México Brasil

Questões frequentes 
em 2017 – Bitcoin

A Bitcoin cresceu com a crise financeira e com 
a perda de confiança das pessoas no sistema bancário.

No entanto, precisamos de ter cuidado:

A Bitcoin tem exibido algumas características 
similares às do ouro mas ainda carece de confiança.

Sem âncora de valor a longo prazo.

Bolha? É provável que o aumento dos preços 
se deva aos especuladores e investidores que 
compram com medo de perderem a oportunidade.
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