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*O índice dos gestores de compras baseia-se nos dados de um estudo por parte de empresas 
da indústria transformadora e serviços. Uma leitura acima de 50 indica expansão.

Fonte: Schroders, Thomson Datastream, 
Consensus Economics, abril de 2019

Volatilidade da moeda
O banco central da Turquia 
está a ficar sem dólares norte-
americanos para defender a 
moeda.

Inflação crescente
Em março, os respetivos 
bancos centrais de ambas 
as regiões debateram-se 
para controlar a inflação. 
Enquanto isso, nos restantes 
mercados emergentes 
a inflação permaneceu 
inalterada ou em queda.
Risco político
O Presidente da Turquia comprometeu a independência do 
banco central. 
As eleições argentinas de outubro poderão resultar no 
regresso de um presidente populista.

O motivo pelo qual a Turquia e a Argentina não 
representam um  risco de contágio para outros 
mercados emergentes

Visão geral: A economia global - por PIB

O motivo pelo qual uma retoma no crescimento 
do Reino Unido pode revelar-se enganadora

Principais preocupações...

A nossa perspetiva 

Março

54,7%

19,7%

Acumulação 
de stocks na 
aproximação 
do prazo 
limite inicial 
do Brexit.

Inventários do Reino Unido 
atingem nível recorde em 
março.

A nossa perspetiva

PMI* Manufacturing 
55,1 - o nível mais alto 
desde 2018.

Assim que a acumulação de stocks termine, é provável que 
o crescimento do PIB abrande

Entretanto, é improvável que o Banco de 
Inglaterra (BoE) suba as taxas de juros. 
Atraso na próxima revisão da despesa devido 
a novo prazo limite para o Brexit em outubro.

A queda da procura e 
das vendas conduziu 
a uma acumulação de 
stocks por vender.

A falta de espaço 
de armazenamento 
poderá pôr fim 
à produção. 

As existências em 
excesso poderão 
ser vendidas 
com desconto ou 
destruídas.

Consideramos quaisquer preocupações de contágio como 
sendo exageradas. Ambas as regiões não refletem um 
problema geral nos mercados emergentes; elas enfrentam 
problemas específicos da esfera económica e política. 

Valores do PIB mais elevados que são impulsionados pela 
acumulação de stocks e não pela procura final indicam um 
abrandamento do crescimento a curto prazo. 


