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A economia global Junho de 2018

O crescimento global permanece robusto

Destaques políticos:

Espanha 
Primeiro-ministro demitido, 
líder socialista assume o poder.

Reino Unido

Itália 
A incerteza regressou 
com a junção de dois 
partidos populistas para 
formar governo.

com o anúncio de um 
acordo de transição 
de 21 meses após 
abril de 2019.

A turbulência perturba um voo sereno

Material de marketing

Ponto de viragem na economia mundial

Mercados Emergentes (ME) 

Europa constipa-se

Fonte: Schroders, em junho de 2018.

As nossas previsões 
reviram em baixa  
o crescimento do PIB 
em 2018.

Menor crescimento e maior inflação provocados por:

Maior inflação = antecipamos que os bancos centrais 
dos ME se tornem mais agressivos, com aumentos das 
taxas de juro na Índia e no Brasil e com a Rússia a ser 
o único país com potencial para as reduzir.
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 Inflação

1º trimestre fraco 
e preço do petróleo 

muito mais alto

Devido a:

O aumento dos 
preços do petróleo 
deverá reduzir 
o poder de compra 
dos consumidores.

Tensões comerciais 
entre os EUA e a China.

versus

Principal indicador global 
recuou em março e abril.

O tempo frio pode ter sido 
a causa do abrandamento 
económico da zona euro no 
primeiro trimestre, mas os 
principais indicadores também 
se esforçam por recuperar.

Crescimento 
do PIB em 
dificuldades

A incerteza tem um impacto negativo  
na confiança, alastrando-se ao mercado imobiliário:

Incerteza nos preços imobiliários 
no Reino Unido

O segmento superior do mercado liderou 
o abrandamento - as pessoas com maior património 
líquido adiaram as compras/abandonaram o país.
Se os preços imobiliários caírem, a história sugere que 
serão precisos vários anos para travar o declínio.

Notícias 
positivas 
sobre o Brexit

ABRIL

2019Ainda em expansão, mas pode entrar numa 
fase de estagflação no final de 2018, quando 
o crescimento abrandar e a inflação subir.

Preços dos imóveis (homólogos)
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Fonte: Thomson Datastream, Registo predial, Halifax, Nationwide, Rightmove, 
LSL/Acadametrics, Schroders Economics Group. 23 de maio de 2018.

Fonte: Thomson Datastream, Schroders Economics Group, 15 de maio de 2018. 1 BRIC = Brasil, 
Rússia, Índia, China.
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