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Informação Importante: 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 
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económicas e de mercado, os modelos ou outros fatores se alteram.
A Schroders 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 
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Infografia: Síntese da economia mundial em fevereiro de 2020
Material de marketing

A inflação subjacente 
continuou a descer 
nos ME. 

Uma inversão da tendência 
teria consequências 
significativas para a política 
monetária e para os 
investidores.

No entanto, pensamos 
que os fatores 
influenciadores são 
temporários, devendo 
registar-se nova 
desaceleração até 
meados do ano.

No entanto, os choques 
externos deram origem 
a picos nos preços dos 
alimentos e da energia - A 
tensão entre o Irão e os EUA 
criou pressões inflacionistas.

No entanto, o risco de saída sem 
acordo não desapareceu – é necessário 
chegar a um acordo comercial até ao 
final de 2020, ou o período de transação 
será prolongado.

Devido ao tempo escasso de que 
dispõe, o Reino Unido deverá dar 
prioridade ao setor produtivo 
nas negociações comerciais 
– Alguns setores poderão ficar 
excluídos, sendo incluídos em 
acordos futuros.

Uma entrevista com o CFO da 
Deloitte sugere que a confiança 
empresarial aumentou – Os índices 
PMI sugerem uma melhoria da 
atividade.

A recuperação irá obrigar o governo do 
Reino Unido a evitar malabarismos 
políticos nas negociações.

Será que a economia do Reino Unido consegue recuperar após o Brexit?

Subida da inflação não deverá alterar a política dos bancos centrais dos mercados emergentes (ME)

O declínio a longo 
prazo da inflação 
nos ME poderá 
estar a inverter-se.

As eleições gerais em 
dezembro quebraram 
o impasse político que 
atrasava o Brexit.

Grande questão – trata-
se de uma viragem 
permanente ou de um 
desvio temporário?

Ao acabar a incerteza quanto 
ao Brexit, será que a economia 
consegue recuperar?
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Opiniões em revista: Previsão da Schroders para as taxas de juro

Fonte: Schroders, Thomson Datastream, Consensus Economics, janeiro de 2020.


