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Fonte: Schroders em agosto 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 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 Economics team expressou os seus próprios pontos de vista e opiniões neste documento e estes podem mudar. Este documento destina-se 
apenas a fins informativos. O material não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação à compra ou venda de qualquer instrumento financeiro ou título ou para adotar 
qualquer estratégia de investimento. A informação facultada não pretende ser consultoria de investimento, recomendação de investimento ou análise sobre investimentos e não 
tem em conta as circunstâncias específicas de qualquer destinatário. O material não se destina a fornecer nem deverá servir de base a aconselhamento contabilístico, jurídico 
ou fiscal. As informações contidas neste documento são consideradas fiáveis, mas a Schroders não garante a integralidade ou exatidão das mesmas. Não se aceita qualquer 
responsabilidade por erros de facto ou opinião. Os pontos de vista e informações contidos neste documento não devem servir de base a decisões de investimento individuais e/
ou estratégicas. A Schroders será responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais. Para obter informação sobre a forma como a Schroders poderá processar os seus dados 
pessoais, consulte a nossa Política de Privacidade em www.schroders.com/en/ privacy-policy ou mediante pedido na eventualidade de não ter acesso a esta página na internet. 
Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Número de Registo B 37.799. 0819/PT

Infografia: Síntese da economia mundial em agosto de 2019 
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Fonte: Schroders, Thomson Datastream, 
Consensus Economics, agosto de 2019. *Índice de Preços no Consumidor.

A queda da libra deveria ter 
rejuvenescido a indústria 
e impulsionado as exportações.

Apesar de uma depreciação 
de 29% na libra esterlina 
desde 2000:

A razão pela qual o enfraquecimento da libra não impulsionou a economia do Reino Unido

O ajuste orçamental

A libra está sob pressão - e poderá cair 
ainda mais se o Reino Unido abandonar 
a UE sem acordo.

As preocupações com o crescimento 
e as rentabilidades extremamente 
baixas das obrigações.

Opiniões em revista: Previsão da Schroders para a taxa de inflação (IPC*)

Fonte: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group. 29 de julho de 2019. 

Fonte: Refinitiv Datastream, FMI, Schroders Economics Group. 26 de julho de 2019.

RMB

As exportações ficariam 
mais baratas para os 
compradores estrangeiros.

estão a conduzir à mudança no sentido de 
uma política orçamental: o uso da despesa 
pública e de medidas fiscais para influenciar 
as condições económicas.

A Casa Branca e o Congresso 
alcançaram um acordo sobre o limite 
da despesa pública nos EUA permitindo 
mais despesa pública federal.

A Alemanha e os Países Baixos continuam 
a ter excedentes orçamentais significativos 
- com a receita a ultrapassar a despesa.

O novo primeiro ministro 
britânico, Boris Johnson, afasta-
se da austeridade com planos 
significativos de cortes fiscais 
e aumentos na despesa.

A análise do FMI (Fundo Monetário 
Internacional) indica que há espaço 
orçamental nas economias desenvolvidas:

Espaço orçamental 
significativo

Algum espaço 
orçamental

Espaço orçamental 
limitado

Previsões PIB 2020

A quota de mercado das exportações do 
Reino Unido no comércio mundial caiu.

Muitas grandes multinacionais 
mantiveram os seus preços inalterados 
no estrangeiro, aumentando os lucros 
em libras esterlinas, mas tal não 
resultou num aumento das exportações.

Exportações mais rápidas 
iriam impulsionar 
o crescimento.

Mas tal não se 
concretizou

E, sem um aumento nas exportações, o ganho 
esperado com a depreciação da moeda perde-se.
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Deste modo, alguns políticos estão a aumentar 
a despesa para impulsionar o crescimento:

No entanto, a zona Euro tem 
evitado a política orçamental.


