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A economia global Abril de 2018
Material de marketing

Economia dos EUA: o que irá despoletar o fim do ciclo?

A atual fase expansionista 
deverá tornar-se na 2a mais longa da história 

Expansão atual continua 
 até 06/2018

Fonte: National Bureau of Economic Research (NBER), Schroders Economics Group, 27 de março de 2018.

Fonte: Schroders, em abril de 2018.

Duração de expansões dos EUA do mínimo até ao máximo (anos)

Expansão atual 
continua até 06/2019

Possíveis fatores que 
podem pôr fim à expansão: 

As empresas estão a ficar  
demasiado endividadas  
enquanto os consumidores  
reduzem a despesa

Inflação alta que cria um risco  
de política monetária 
excessivamente restritiva

Aterragem brusca por 
parte da China 
ou guerra comercial

2020?
Prevemos que este ciclo possa terminar 
quando a economia sentir o impacto das 
taxas de juro mais altas e o efeito  
de atenuaçãodas medidas de estímulo 
fiscal – eventualmente em 2020

Atenção às crescentes rentabilidades dos Títulos  
do Tesouro dos EUA A China adota uma abordagem mais pragmática

Os mercados acionistas têm enfrentado dificuldades em parte 
devido a receios de protecionismo, mas também devido às 
crescentes rentabilidades das obrigações. 

O aumento na rentabilidade real tem sido 
impulsionado por um crescimento mais forte e pelo 
aumento da taxa de juro real1

A atual rentabilidade real está dentro do justo valor2

É provável que a redução do balanço da Reserva Federal 
impulsione as rentabilidades daqui para a frente

O nosso Modelo Schroders de Rentabilidade Real dos 
EUA mostra que:

Prevemos que a rentabilidade nominal dos títulos 
do Tesouro norte-americano a 10 anos suba para 
4,29% até ao final de 2019, enquanto os mercados 
preveem que atinja apenas os 3%

Justo valor da Schroders

Previsão da Schroders

Rentabilidade nominal a  
10 anos dos EUA
Expectativas de mercadoIntervalo de confiança  

de 95%

Fonte: Bloomberg, Schroders Economics Group. 27 de março de 2018. 
1Rentabilidade real / taxa de juros = a rentabilidade / taxa de juro que recebe tendo em conta a inflação 
2Justo valor = o nível de rentabilidade conforme calculado por um modelo específico

INFLAÇÃO

6,5%

Principais conclusões do Congresso 
Nacional do Povo (CNP) de 2018:
O crescimento económico de 6,5% para 2018  
foi definido como uma expectativa e não como  
meta vinculativa

Política fiscal: meta do défice reduzida, mas os dados 
sugerem que a despesa pública permanecerá acomodatícia

Alterações de política:

Liberalização:

Política monetária: visa o “crescimento estável” da oferta 
monetária e, potencialmente, procura controlar a dívida do 
crédito hipotecário

Espera-se que muitos setores se abram ao investimento estrangeiro 
e que os encerramentos planeados de empresas estatais deficitárias 
continuem.

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 re-
sultado de modelação estatística, baseada numa série de pressupostos. As previsões estão sujeitas a um elevado nível de incerteza rel-
ativamente 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 Schrod-
ers 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. 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.  0418/PT


