
1 O rácio preço/lucros por ação (PER) é o preço por ação da empresa relativamente aos lucros por ação. Esta é a média de todos os rácios PER para todas as ações do índice DAX. 

Fonte: Schroders em fevereiro de 2019. 
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A economia global em imagens Fevereiro de 2019

Os dados da atividade da zona euro têm caído 
fortemente, despoletando receios de recessão.

A China tem sido um impulsionador 
crucial das exportações australianas de 
matérias-primas e os laços económicos 
continuam a ser reforçados.

Material de marketing

Zona Euro: As ações europeias são “claramente mal amadas”

Austrália e China: Ver para além das matérias-primas

Atualização sobre Mercados Emergentes (ME): A nossa perspetiva

Fonte: Thomson Datastream, Schroders Economics Group. 29 de janeiro de 2019.
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Os efeitos da guerra comercial entre os EUA e a China  
devem atingir os fabricantes europeus, em especial:
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Mas nem tudo são más notícias...
Não prevemos uma recessão na zona euro.

As ações europeias parecem atualmente baratas e têm 
elevado potencial para registarem um desempenho forte.

O rácio preço/lucros por ação1 do DAX alemão é 
apenas de 11,4, o que é inferior às duas recessões 
anteriores.
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Mas não se trata apenas de matérias-primas, pois a China 
impulsionou a exportação de serviços da Austrália. 

O enfraquecimento do 
dólar em 2019 pode 

reduzir os custos de países 
endividados dos ME.

Os visitantes provenientes da China são agora o maior 
grupo de turistas e gastam mais dinheiro, em média, do 
que qualquer outro.

E é algo que vai continuar a crescer

No entanto, a desaceleração da China representa 
algum risco para a economia da Austrália.

Gastos dos turistas 
chineses na Austrália 
em 2020.

Visitantes 
chineses 
em 2020.

14 mil 
milhões 
de AUD

1,8 
milhões

Devido às ligações comerciais, uma menor procura chinesa 
pode causar uma redução das exportações australianas.

O dólar australiano deverá enfraquecer dado que os 
investidores o utilizam como via alternativa para obter 
exposição à atividade económica da China, uma vez que 
o renmimbi chinês é controlado pelo Estado.Fonte: Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 30 de janeiro de 2019.
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2019 parece que vai ser 
melhor do que 2018 mas 
não tão bom como 2017.

A deflação do preço das 
matérias-primas pode 

significar uma contração dos 
valores comerciais globais.
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