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Estamos oficialmente num mercado em baixa…

AVIZINHA-SE 
UMA RECESSÃO

… que a história nos ensinou anunciar uma recessão.

Conseguirá o Banco de Inglaterra 
evitar  a espiral preços-salários?

A invasão da Ucrânia pela Rússia está 
a testar os compromissos climáticos.

30%

2,25%

Os investidores estão cada vez 
mais preocupados com riscos de 
recessão devido ao aumento das 
taxas de juro.

Taxas mais elevadas 
 despoletaram contrações 
 económicas no passado.

Estas foram uma caraterística 
nos anos 70, quando a inflação 
permaneceu elevada e o 
crescimento fraco, resultando em 
"estagflação", um cenário económico 
particularmente desafiante.

Nota: um mercado em baixa corresponde a uma queda contínua de 20 % 
ou mais em relação aos níveis máximos do índice S&P 500. Fonte: Schroders 
Economics Group, Refinitiv, Yahoo, Robert Shiller, 16 de junho de 2022.

As espirais preços-
salários  podem tornar 

a inflação numa profecia 
concretizada. 

Situações desde 1900 em que os  EUA 
evitaram uma recessão  após um 

mercado em baixa

A Schroders prevê que a taxa 
de base do Reino Unido atinja 
este nível até fevereiro de 
2023 e se mantenha nesse 
mesmo nível ao longo do 
próximo ano...

Transição energética 
acelerada para cortar a 
dependência dos  
combustíveis fósseis 
russos...

As emissões do setor energético 
da UE subiram acentuadamente 
desde o início da invasão devido 
a um regresso ao carvão.

Emissões
da UE do  setor 

energético

... mas as taxas podem ter de 
 subir ainda mais para conseguir 
controlar a inflação.

... mas, a curto prazo, a UE está 
a regressar a centrais a carvão.

Emissões
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