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Fonte: Schroders, em outubro 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 expressou os seus próprios pontos de vista e opiniões neste documento e estes podem mudar. Este documento destina-se apenas a fins 
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E se o Reino Unido sair sem 
acordo?

-  Não haverá período de 
transição.

–  Os acordos comerciais com 
a UE cessariam.

–  Passará a haver fronteiras 
aduaneiras.

–  Probabilidade de queda da 
libra esterlina*.

–  Espera-se que o Reino 
Unido e a zona euro sofram 
recessões.

O Banco Popular da 
China (PBoC) passou 
grande parte deste ano 
a suportar o renminbi. USD face ao CNY 

taxa de câmbio

No entanto, esta política 
foi abandonada em duas 
ocasiões após os tweets 
de Trump.

E se o Reino Unido sair com 
um acordo?

–  Retoma do investimento 
das empresas.

–  A economia regista mais 
crescimento.

–  Probabilidade de subida 
da libra esterlina*.

–  A inflação iria cair a pique 
temporariamente.

–  Impulso no crescimento 
do rendimento real das 
famílias.

–  A desvalorização compensaria as tarifas, 
mas Trump poderia simplesmente 
aumentá-las novamente.

–  Embora a dívida em moeda estrangeira 
seja baixa na China, o risco de fuga de 
capitais é uma preocupação crescente 
para as autoridades.

–  Inversamente, o PBoC pode (e vai) 
resistir à pressão de desvalorização 
durante um longo período de tempo, 
embora não indefinidamente.

–  Em última análise, a desvalorização 
parece uma escolha política improvável. 
Uma depreciação contínua, mas volátil, 
parece ser o resultado mais provável.

E se o Reino Unido revogar 
o Artigo 50 e permanecer na UE?

–  O cenário mais positivo para 
o crescimento económico.

–  Possibilidade de subida 
significativa da libra esterlina*.

–  A relação com a UE permanecerá 
inalterada.

–  A cooperação dos países 
beneficia o crescimento da 
produtividade.

Como poderá a economia do Reino Unido reagir aos diferentes cenários do Brexit?

O rumo do Brexit do Reino Unido continua por definir, 
mesmo com o aproximar do prazo limite de 31 de outubro. 
Consideramos três cenários potenciais:

Deveria, iria ou poderia a China desvalorizar acentuadamente?

Os tweets de Trump levaram as autoridades 
chinesas a deixarem de suportar a moeda.

Poderia a China levar esta 
desvalorização da moeda ainda 
mais além?

Em resumo: Previsão da Schroders para as taxas de juro

*Fonte: As suposições sobre a moeda baseiam-se na sondagem da Schroders a outras instituições financeiras.

Fonte: Schroders, Thomson Datastream, Consensus Economics, outubro de 2019.

Fonte: Refinitiv Datastream,
Schroders Economics Group,
24 de setembro de 2019.
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