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Fonte: Schroders, abril de 2019.

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 
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Preocupações dos investidores para 2019

Não prevemos uma recessão oficial nos EUA em 2020, mas 
prevemos uma queda nos lucros à medida que a economia 
abrandar e as margens diminuírem. 

As empresas poderiam superar isto mantendo os custos 
laborais sob controlo e impulsionando a produtividade.

Ou a Fed poderia tornar a política monetária menos restritiva 
para impulsionar a procura. Por conseguinte, prevemos que 
a Fed reduza duas vezes as taxas de juro em 2020.
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Risco político
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Fonte: Schroders Investment Conference.   
10 de março de 2019. % de inquiridos (investidores 
profissionais).

Os investidores estão agora mais preocupados com um ambiente de fraco 
crescimento e de risco político

Qual das 
seguintes opções 
o preocupa mais?

% de inquiridos

Preocupação do investidor:  
Um ambiente contínuo de fraco crescimento?

Uma inflação baixa 
e o aumento dos salários 
vão exercer pressão sobre 
os lucros das empresas. A acumulação de inventário no setor 

de produção de mercadorias vai afetar 
a atividade da industria transformadora. 

Contudo, se o status quo do mercado 
único e da união aduaneira passar, 
será de esperar uma recuperação do 
crescimento para 1,5% em 2020.

Entretanto, está previsto que o  
Banco de Inglaterra (BoE) suba  
a taxa diretora uma vez em 2019  
e duas vezes em 2020 (para 1,5%). 

Preocupação do investidor:  
Risco político?

A incerteza do Brexit continua

O Banco Central Europeu (BCE) adiou 
novamente a data de subida das taxas 
de juro para o final de 2019.

Tal pode levar os investidores 
a estabelecer comparações com 
o Japão e a acreditar que as taxas de 
juro negativas são a nova regra.

Os resultados das eleições 
na Índia vão ser conhecidos 
em 23 de maio.

Uma vitória do atual presidente Modi 
pode conduzir a uma recuperação 
do mercado mas, a longo 
prazo, prevemos que o impacto 
macroeconómico seja limitado.

23 
maio

BCE


