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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 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.
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, 
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Consensus Economics, julho de 2019

Orientação para o futuro
A sinalização da intenção política ajuda 
a baixar as expectativas sobre as taxas 
de juro

A Fed deu indicações de cortes 
nas taxas de juro no futuro e a 
inflação global permanece baixa 

Taxas de juro escalonadas e 
“controlo da curva de rendimento”*

Torna as taxas negativas e os estímulos 
quantitativos mais sustentáveis 

Dinheiro “Helicóptero” 
Os bancos centrais imprimem  
o dinheiro e distribuem-no  
diretamente 

O que sobrou no kit de ferramentas para os bancos centrais nos mercados desenvolvidos?

Por que motivo o arsenal dos bancos centrais favorece os mercados emergentes (ME)

As taxas de juro permanecem baixas com pouca margem para cortes, mas 
existem outras ferramentas que podem ser utilizadas, se for necessário 

Nos mercados 
emergentes atualmente...

Porque...

Agora...

Mas todas estas medidas têm 
limitações, aumentando a 
dependência da política orçamental 
(ou seja, impostos e despesa)  
na próxima crise económica 

Visão geral: Previsão da Schroders para as taxas de juro 

*ou seja, controlo de ambas as taxas de juro de 
curto e longo prazo
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Quando a Reserva Federal dos EUA (Fed) 
subiu as taxas de juro em 2018 e, depois, 
parecia preparada para continuar em 2019...Em muitos casos, as taxas de juro 

parecem estar demasiado altas

Mesmo após o ajuste à inflação, as taxas 
de juro são positivas, resultado de uma 
postura firme na política monetária 

Isto significa que os bancos centrais 
dos ME podem efetuar cortes sem se 
preocuparem com a inflação

Estímulos Quantitativos (QE):
A compra de títulos de dívida pública 
impulsiona a descida das rentabilidades

Ampliação do âmbito dos 
estímulos quantitativos
A compra de crédito e ações cria 
um efeito de riqueza

... a política restritiva manteve-se nos ME,  
nalguns casos com subidas preventivas 

Como tal, os ME ficam com o máximo de 
munições monetárias

Por isso, os bancos centrais da 
região têm margem para aliviar 
as taxas


