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Ações 1) ∆ %                    
mês

∆ %                         
3 meses

∆ %                 
12 meses

Rácio P/E  
Fwd 12m

MSCI AC World 5,7 3,2 6,1 15,4

MSCI World 5,9 3,6 6,7 15,8
MSCI USA 7,0 4,1 9,6 17,2
MSCI Europe 4,6 4,0 4,3 14,0
MSCI Euro 5,1 4,0 2,0 13,7
MSCI UK 4,0 3,3 1,6 12,7
MSCI Japan 2,9 -1,7 -6,8
MSCI Pac ex Japan 5,2 5,7 11,0 16,0

MSCI EM 4,6 0,2 1,8 12,8
MSCI EM Asia 5,0 -1,2 -1,7 13,6
MSCI EM Latin America 3,8 3,2 18,1 12,6
MSCI EM Europe & ME 3,7 6,0 16,2 8,4

Obrigações 2) ∆ %                    
mês

∆ %                         
3 meses

∆ %                 
12 meses

Yield To 
Worst

Barclays Global Aggregate 1,1 2,1 4,6 1,48
Barclays Global Treasury 1,1 2,0 4,3 0,93
Barclays Global Agg Corp 1,8 3,0 6,3 2,44
Barclays EM Hard Currency 2,4 2,8 7,2 4,46
Barclays Global High Yield 2,6 2,1 5,5 5,83
Barclays Euro Agg 1-3 Yr 0,3 0,3 0,6 -0,29

Yields Yield
∆ BPs                    
mês

∆ BPs                         
3 meses

∆ BPs                 
12 meses

Obrig. Governamentais 10 Anos
EUA 2,01 -12,0 -40,0 -85,5
Alemanha -0,33 -12,5 -25,7 -62,9
Portugal 0,48 -33,4 -77,5 -131,1
Reino Unido 0,83 -5,3 -16,8 -44,5
Japão -0,16 -6,4 -7,7 -19,4
China 3,24 -5,9 16,7 -24,3
Obrig. Governamentais 5 Anos
EUA 1,77 -14,5 -46,7 -97,1
Alemanha -0,66 -8,3 -21,4 -36,2
Portugal -0,17 -12,8 -33,5 -80,6
Reino Unido 0,63 -0,5 -12,6 -39,4
Japão -0,26 -6,3 -6,1 -14,8
China 3,06 -2,4 14,8 -31,5
Obrig. Governamentais 2 Anos
EUA 1,75 -16,7 -50,5 -77,3
Alemanha -0,75 -9,1 -14,8 -8,6
Portugal -0,42 -2,7 -11,3 -30,1
Reino Unido 0,62 2,0 -2,2 -10,4
Japão -0,22 -4,6 -4,8 -10,2

Commodities 3) Preço
∆ %                    
mês

∆ %                         
3 meses

∆ %                 12 
meses

Commodities Globais 342,8 3,1 -0,8 -5,7

Energia 275,9 3,6 -5,2 -17,3
Crude (Brent) 66,6 3,2 -2,7 -16,2
Crude (WTI) 58,5 9,3 -2,8 -21,1
Gasolina 194,3 7,8 2,5 -10,9
Gas Natural 2,3 -5,9 -13,3 -21,1
Metais Industriais 190,6 1,8 -7,6 -12,3
Cobre 270,6 2,5 -7,9 -8,3
Alumínio 1782,3 0,3 -6,2 -17,6
Metais Preciosos 394,7 7,3 7,2 8,3
Ouro 1413,7 8,3 9,3 12,7
Prata 15,3 4,7 0,9 -5,3
Agricultura 258,1 2,5 7,7 3,3
Milho 420,3 -1,6 17,9 20,0
Cafe 108,3 3,5 14,6 -2,9

Acucar
12,3 1,8 -1,7 3,9

Trigo 528,0 5,0 15,3 6,1

Câmbios Taxa ∆ %                    ∆ %                         ∆ %                 12 

EUR/USD 1,13730 1,8 1,4 -2,7
EUR/GBP 0,89578 1,3 4,1 1,2
EUR/JPY 122,660 1,4 -1,4 -5,2
EUR/CNY 7,81410 1,5 3,7 1,2
USD/JPY 107,850 -0,4 -2,7 -2,6
USD/CNY 6,86680 -0,6 2,3 3,7

Fontes: Bloomberg, Morningstar, Barclays 
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O mês de Junho ficou marcado por um movimento de valorização generalizada
dos mercados financeiros. Das acções às obrigações, todas as classes de activos
financeiros tradicionais beneficiaram de expressivas apreciações. A retoma das
negociações entre os Presidentes Trump e Xi Jinping, aliada ao manifesto pró-
expansionismo por parte das autoridades monetárias centrais da Europa e EUA,
fomentaram novo apetite pelas classes de risco e, em simultâneo, a queda das
yields das obrigações de governos e empresas.

O acumulado histórico de avanços e recuos no âmbito da Guerra Comercial entre
os EUA e a China teve, no último fim de semana do mês, num encontro à margem
da cimeira do G-20, um registo favorável. Os Presidentes das duas principais
potências económicas mundiais acordaram a reabertura das negociações,
alimentando as expectativas de possíveis tréguas a prazo. Por agora, os EUA
anunciaram a suspensão da aplicação de novas tarifas sobre produtos importados
da China (com um valor estimado de USD 300 mil milhões), enquanto que a China
se terá comprometido na importação de bens alimentares americanos, sem que,
no entanto, seja, por agora, conhecida qualquer referência de valor para este
compromisso. Das negociações resultou ainda a suspensão da proibição imposta
pelos EUA à Huawei sobre a negociação com empresas norte-americanas tendo,
contudo, sido reiteradas as restrições nos casos em que a segurança nacional
norte-americana seja susceptível de ser posta em causa. Apesar da ausência de
previsibilidade sobre a duração deste “acordo”, o mercado recebeu estas notícias
com forte entusiasmo, particularmente visível no sector tecnológico.

Sendo inegável que este acordo é positivo, a Guerra Comercial entre os EUA e a
China deverá estar ainda longe do fim, dada a permanência de fulcrais
divergências sobre as quais não foram reconhecidos quaisquer avanços, como
sejam as questões relacionadas com a propriedade intelectual, ou a
implementação de reformas estruturais na economia chinesa.

O optimismo gerado com estas notícias, no que respeita ao seu impacto sobre a
evolução da economia global, não está, no entanto, alinhado com as
preocupações expressas pelos Presidentes dos Bancos Centrais, nomeadamente
dos EUA. Na sua última intervenção, Jerome Powell, revelou preocupações da Fed
sobre o aumento dos riscos e incertezas globais e consequente disponibilidade
para a implementação de um corte “preventivo” da taxa directora (actualmente
2.25% - 2.50%), em caso de agravamento do enquadramento. Destas declarações
resultaram expectativas de dois cortes de 0,25% até ao final do ano, acreditando a
maioria dos investidores que o primeiro será aplicado já em Julho. Também na
Europa, Mario Draghi, corroborou a necessidade de implementação de novos
estímulos por forma a prevenir um potencial agravamento do ambiente
económico.

As reiteradas mensagens acomodatícias por parte dos principais bancos centrais
promoveram descidas generalizadas das taxas de juro implícitas nos preços das
obrigações, alimentando as convicções de que a conjuntura global poderá gozar
de taxas mais baixas por mais tempo. Se, por um lado, este ambiente de ampla
liquidez beneficia o mercado financeiro, por outro, a sua natureza não pode ser
ignorada.
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O expansionismo monetário tem na sua origem sérias preocupações sobre a evolução futura da actividade
económica. Para além da inevitabilidade de desaceleração imposta pela fase tardia do ciclo em que a economia
global se encontra, os riscos políticos mantêm-se na ordem do dia: tensões comerciais entre os EUA e o resto do
mundo; possibilidade de um hard Brexit; tensões EUA-Irão.

As expectativas sobre novos estímulos de política monetária impulsionaram os principais índices accionitas ao
registo de novos máximos, numa altura em que mais de $ 12 triliões de divida global transacionam com
rendimentos negativos. Uma euforia frágil que poderá ser seguida por agressivas correcções caso a actuação dos
bancos centrais não vá ao encontro das expectativas, nomeadamente no que respeita à calendarização dos
cortes de taxas. Nos EUA, se o primeiro corte de 0,25% da taxa de juro não se efectivar em Julho, é provável que
o mercado reaja negativamente.

É neste enquadramento que mantemos a convicção sobre um posicionamento mais defensivo. Os actuais níveis
de taxas de juro assentam num quadro de eminente recessão. Um cenário desfavorável ao mercado acionista
que, a concretizar-se, implicará a sua queda.

Nos EUA, a curva de rendimentos invertida revela riscos de recessão nos próximos dois anos. A yield dos
Treasuries a 10 anos (2%) já transaciona bem abaixo do mínimo do actual intervalo da taxa directora. Na Europa,
a implementação de dois movimentos de corte de 0,10% da taxa de facilidade de depósito, actualmente -0,40%,
coexiste com a possibilidade de manutenção da Euribor a 3 meses em território negativo até finais de 2023. Na
Alemanha, a taxa do Bund a 10 anos atingiu -0.33%, mês em que foram igualmente renovados os mínimos para
as Obrigações do Tesouro português para a mesma maturidade (0.48%).

Os indicadores económicos mais recentes não acompanham o mercado de obrigações na sugestão de uma
recessão iminente. O mercado accionista mantém ganhos expressivos desde o início do ano, assente em
expectativas de recuperação dos resultados das empresas. As principais economias continuam a criar emprego e
os salários continuam a subir, suportando a procura. Nos EUA, atividade de construção melhorou, e o sector
automóvel revela sinais de recuperação.

Face ao exposto, embora não defendamos os actuais níveis de valorização das accões como irracionais, a
aparente descoordenação com o mercado de divida sugere precaução, dada a provável aproximação de cenários
económicos base para os dois mercados. É neste pressuposto que nos mantemos muito cautelosos no mês que
agora se inicia. Para este posicionamento contribuem ainda questões relacionadas com a sazonalidade típica dos
mercados financeiros, em que a época estival expõe, por regra, os investidores a registos de forte volatilidade.


