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Guerra comercial EUA-China sem tréguas

Lições de 2019

2019: Um ano em revista

Material de marketing

Bancos centrais invertem política 
monetária

Receios da guerra comercial 
regressaram no início de 2019 

após o fracasso das negociações 
entre os EUA e a China.

O ano de 2018 terminou com a Reserva Federal 
(Fed) a anunciar a quarta subida das taxas de juro, 
mas 2019 trouxe uma reviravolta significativa.

Ativos de risco 
recuperaram

O Reino Unido passou 
o ano a debater o Brexit, 
o que veio a custar 
o cargo à ex-primeira-
ministra Theresa May.

O melhor desempenho foi de...

1

ACORDO 
COMERCIAL

2019: DESCIDAS 
DAS TAXAS

Negociar, quer se trate de acordos 
comerciais ou do Brexit, nunca é fácil. 
Mas querer é poder; 

Fase Um do acordo comercial 
EUA-China e Acordo de Saída Reino 
Unido-UE.

Os investidores não 
devem subestimar 
a determinação das 
pessoas e dos políticos no 
combate às alterações 
climáticas dada a 
importância que estas 
matérias adquiriram.

Os bancos 
centrais, em 
particular a Fed, 
estão aparentemente 
à mercê do mercado.

No entanto, os mercados 
mostraram-se exuberantes 
em dezembro, uma vez que a 
situação melhorou e que houve 
entendimento quanto à Fase 
Um do acordo comercial.

A Fed anunciou três 
descidas das taxas ao longo 
do ano enquanto o Banco 
Central Europeu (BCE) 
apresentou uma descida da 
taxa de depósito.

As ações globais foram os 
ativos que obtiveram melhores 
resultados (28,4%), seguidos pelo 
ouro (18,7%), mas os retornos 
deverão ser considerados no 
contexto das fortes vendas do 
4.º trimestre de 2018.

Boris Johnson assumiu 
a liderança e ganhou as 
eleições em dezembro 
de forma esmagadora, 
prometendo “executar 
o Brexit”

As manchetes sobre o Brexit deverão 
ser cada vez menos frequentes, 
mas a saga ainda está longe de ter 
terminado

Nos mercados acionistas o índice norte-americano 
NASDAQ teve o melhor desempenho (36,7%) 
e o índice espanhol IBEX35 (14,8%) teve o pior.
Nas obrigações de dívida pública de 
mercados desenvolvidos ganhou a Itália 
(16,9%), graças aos menores riscos políticos, 
enquanto as obrigações de dívida pública 
japonesas registaram o pior resultado (0,6%).
Nas divisas de mercados desenvolvidos 
ganhou a libra esterlina britânica (6,3%), mas 
a lira turca (-11%) e o peso argentino (-59%) 
mostraram fragilidade.

Fonte: Schroders, 2 de janeiro de 2020

Além disso, os bancos 
centrais, reagindo 
à queda das ações, 
voltaram a dar 
incentivos.

Os problemas 
agudizaram-se 

rapidamente com 
ambos os lados a 
aplicarem tarifas 

aduaneiras.

“Executar o Brexit!” Comparação do desempenho entre ativos


