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Infografia: Síntese da economia mundial em fevereiro de 2022
Material de marketing

As perturbações causadas pela Ómicron 
deverão abrandar o crescimento global 
e agravar as pressões inflacionistas.

Atividade económica na China 
pode permanecer fraca 

Houve uma viragem nas perspetivas das taxas 
de juro no final de 2021. Esse facto levou-
nos a rever em alta as nossas previsões de 
retornos a 30 anos para ativos de rendimento 
fixo, como o numerário e as obrigações.

Abrandamento 
nas exportações

Desafios no setor 
imobiliário 

Abordagem governamental de 
tolerância zero  à COVID

Prevemos que as taxas 
de juro reais (ajustadas pela 
inflação) se aproximem de 
zero até 2024.

Tal é um cenário provável à medida que os 
principais bancos centrais "normalizarem" 
os custos dos empréstimos de situações 
de emergência introduzidos em resposta à 
pandemia.

A atividade pode recuperar ainda este 
ano à medida que os cortes nas taxas 
de juro e o aumento da despesa pública 
produzirem efeitos.

Reserva Federal dos 
EUA forçada a um 
aumento das taxas 
em março.

Ao eliminar itens voláteis como o petróleo e os 
alimentos, a inflação de base fornece uma imagem 
mais clara das tendências de preços subjacentes.

Ómicron força Fed a agir

Economia da China: luz ao fundo de um longo túnel escuro? 

Inflação nos EUA - subida dos preços de bens e serviços está a acelerar

Evolução esperada das taxas de juro reais
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Nota: Inflação baseada nos índices de preços ao consumidor (IPC), amplamente utilizados para acompanhar as mudanças de preços 
enfrentadas pelos consumidores finais de bens e serviços. Fonte: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, fevereiro de 2022.

Fonte: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, janeiro de 2022.
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O que motivou as revisões em alta das nossas previsões de retornos a longo prazo?
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Chegar à "base" da inflação

Devido a:

Crescimento do PIB da China 
(variação homóloga)
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Fonte: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, janeiro de 2022.
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