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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 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. 0318/PT
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Melhoria do crescimento global – as nossas previsões

Previsão para o crescimento do PIB global (%): Previsão anterior

EUA

Indicadores da atividade global 
atingem o nível mais alto em 
sete anos.

Suportados pelos programas 
orçamentais norte-americanos.

A inflação vai continuar a aumentar devido ao 
desfasamento entre a atividade e o preço.

Antecipamos quatro 
subidas das taxas de juro 
em 2018; duas em 2019 
(para 3,0% até ao fim 
de 2019).

Os inquéritos às empresas continuam a mostrar dados mais 
fortes do que os oficiais.

Europa Japão Resto dos 
desenvolvidos*

BRICS Resto dos 
emergentes**

Indicador da atividade global continua a ganhar força

Recessão Índice de Produção 
do G7

Indicador da atividade global, 
escala da direita

Previsão para a inflação global (%): Previsão anterior

Política monetária mais 
restritiva

2019 – atenção que:

Trump pode restringir as importações para “corrigir” 
os défices comerciais, desencadeando uma maior 
subida da inflação.

Europa a todo o vapor
Previsão para o crescimento 
do PIB (%): Previsão anteriorReino 

Unido
Zona Euro Previsão para a inflação (%): Previsão anteriorReino 

Unido
Zona Euro

O estímulo fiscal nos EUA deverá impulsionar as exportações 
da zona euro.

O Reino Unido tornou-se na economia mais fraca do G7 devido a 
uma maior inflação e incerteza sobre o Brexit, mas as previsões foram 
revistas em alta devido aos fortes lucros nos EUA e na zona euro.

Atenção que:
O aumento das taxas por parte do 
Banco de Inglaterra é mais lento do que 
o esperado pelo mercado em 2018.

Mercados emergentes: uma previsão mais animadora
Previsão para o crescimento do 
PIB (%):

Previsão anterior

Brasil: Recuperação 
impulsionada 
pelo consumo, 
investimento 
a melhorar.

Rússia: Suportada por 
um banco central brando, 
petróleo favorável e uma 
conjuntura global mais 
forte.

Índia: Recuperação 
após recuo da política 
monetária.

China: Abrandamento 
interno compensado 
pela força global.

Previsão para a inflação (%): Previsão anterior

Fonte: Schroders, em março de 2018, SCH45262. * Resto dos desenvolvidos: Austrália, Canadá, Dinamarca, Israel, Nova Zelândia, Singapura, Suécia, Suíça. **Resto dos 
emergentes: Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, Indonésia, Malásia, Filipinas, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, África do Sul, Rep. Checa, Hungria, Polónia, Roménia, 
Turquia, Ucrânia, Bulgária, Croácia, Letónia, Lituânia. 


