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Ações 1) ∆ %                    
mês

∆ %                         
3 meses

∆ %                 
12 meses

Rácio P/E  
Fwd 12m

MSCI AC World 2,0 3,1 12,4 14,9

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

MSCI EM 3,0 0,9 11,4 12,7
MSCI EM Asia 3,5 1,2 11,5 13,4
MSCI EM Latin America 1,4 2,3 12,3 12,7
MSCI EM Europe & ME 1,5 -0,5 11,3 9,4

Obrigações 2) ∆ %                    
mês

∆ %                         
3 meses

∆ %                 
12 meses

Yield To 
Worst

Barclays Global Aggregate -0,4 1,5 7,4 1,38
Barclays Global Treasury -0,7 1,5 7,2 0,85
Barclays Global Agg Corp 0,2 2,1 9,7 2,24
Barclays EM Hard Currency 0,2 0,8 8,9 4,55
Barclays Global High Yield 0,2 -0,4 5,2 6,01
Barclays Euro Agg 1-3 Yr -0,2 0,0 0,8 -0,31

Yields Yield
∆ BPs                    

mês
∆ BPs                         

3 meses
∆ BPs                 

12 meses

Obrig. Governamentais 10 Anos
EUA 1,69 2,6 -31,4 -145,3
Alemanha -0,41 16,4 -8,0 -79,2
Portugal 0,17 0,5 -31,0 -170,7
Reino Unido 0,63 14,0 -20,4 -80,8
Japão -0,13 8,0 2,5 -26,0
China 3,28 14,1 4,6 -25,4
Obrig. Governamentais 5 Anos
EUA 1,52 -2,5 -24,7 -145,5
Alemanha -0,63 14,7 3,7 -43,4
Portugal -0,21 7,3 -3,9 -89,6
Reino Unido 0,44 15,1 -19,5 -59,1
Japão -0,26 9,2 -0,7 -18,3
China 0,00 11,7 1,8 -27,4
Obrig. Governamentais 2 Anos
EUA 1,52 -9,8 -23,1 -134,3
Alemanha -0,66 10,7 9,1 -4,1
Portugal -0,55 4,7 -12,7 -41,5
Reino Unido 0,50 13,4 -11,7 -24,8
Japão -0,23 8,5 -1,3 -10,7

Commodities 3) Preço
∆ %                    
mês

∆ %                         
3 meses

∆ %                 12 
meses

Commodities Globais 345,2 2,7 0,7 -0,8

Energia 269,3 3,9 -2,4 -17,2
Crude (Brent) 60,2 -0,9 -9,5 -20,2
Crude (WTI) 54,2 0,2 -7,3 -17,0
Gasolina 163,1 1,6 -16,0 -7,7
Gas Natural 2,6 13,0 14,1 -19,3
Metais Industriais 197,3 1,3 3,5 4,0
Cobre 263,8 2,3 -2,5 -0,8
Alumínio 1761,5 3,2 -1,2 -9,5
Metais Preciosos 432,2 3,6 9,5 25,0
Ouro 1514,8 3,3 7,2 24,7
Prata 18,1 6,3 18,4 26,5
Agricultura 250,7 2,1 -2,9 1,6
Milho 390,0 0,5 -7,2 7,4
Cafe 102,0 0,8 -5,8 -9,5
Acucar 12,5 4,7 1,3 -5,4
Trigo 508,8 2,6 -3,6 1,6

Câmbios Taxa ∆ %                    ∆ %                         ∆ %                 12 

EUR/USD 1,11520 2,3 -1,9 -1,4
EUR/GBP 0,86169 -2,8 -3,8 -2,8
EUR/JPY 120,490 2,3 -1,8 -5,7
EUR/CNY 7,84060 0,6 0,3 -0,9
USD/JPY 108,030 0,0 0,2 -4,3
USD/CNY 7,03910 -1,5 2,5 0,9

1) Indices MSCI, versão Net Return em Moeda Local
2) Indices Barclays, versão Total Return hedged para EUR
3) Indices Bloomberg, versão Spot Price em USD
Fontes: Bloomberg, Morningstar, Barclays 

 Relatório Mensal Outubro 2019

Notas importantes: A informação relativa a rendibilidades refere-se ao passado. Os resultados passados não constituem um indicador confiável dos resultados futuros. Os resultados de investimentos feitos noutras
moedas que não o Euro podem aumentar ou diminuir como consequência de oscilações cambiais. Os índices de mercado não são instrumentos financeiros, pelo que as suas rentabilidades devem ser entendidas como
referências e não como a performance de uma alternativa de investimento. As rentabilidades de periodos até 12 meses são efectivas no periodo indicado. As rentabilidades de periodos superiores a 12 meses são
anualizadas. A informação contida neste documento tem um carácter confidencial mas exclusivamente informativo, sendo divulgada aos seus destinatários como mera ferramenta auxiliar. Não deve ser entendida
como um aconselhamento ou recomendação personalizada de investimento, nem como proposta ou oferta de negócio de qualquer tipo.

Página 1

Outubro foi um mês positivo para os activos de risco. Os sinais de alívio das tensões comerciais EUA-
China e EUA-UE, o aparente afastamento de um “hard Brexit” e uma época de resultados melhor que o
esperado proporcionaram uma melhoria do sentimento nos mercados financeiros, particularmente nos
mercados de risco. Este ambiente de entusiasmo foi ainda suportado pela intervenção dos principais
Bancos Centrais mundiais.

As negociações comerciais EUA-China beneficiaram de novas tréguas. À semelhança do ocorrido no final
do ano passado, a Administração Trump voltou a suspender o aumento das tarifas que entrariam em
vigor no dia de 15 de Outubro. Os aumentos programados para 15 de Dezembro estão também a ser
alvo de negociação, acalentando as expectativas sobre um possível acordo que permita o
desagravamento do actual cenário de desaceleração do comércio global.

O dossier “Brexit” mantém-se em aberto, embora o cenário de saída sem acordo pareça estar afastado.
Boris Johnson fez um acordo com a UE, mas não conseguiu ratificá-lo pelo parlamento, pelo que haverá
eleições gerais. Se os Conservadores vencerem, o acordo poderá ser ratificado, diminuindo a incerteza e
permitindo a regeneração da confiança. Contudo, o cenário de um governo minoritário não deve ser
negligenciado, tendo este implícito um novo agravamento do processo. Por agora, as sondagens
apontam para uma maioria dos Conservadores, mas a campanha está no início. As divisões sobre o
Brexit serão fundamentais para determinar o resultado.

No que respeita a dados económicos, os principais blocos continuam a revelar abrandamento da
actividade. Nos EUA, após os crescimentos registados no primeiro e segundo trimestre deste ano, 3.1% e
2% anualizados (respectivamente), para o terceiro trimestre espera-se uma expansão de 1,5%. Na Zona
Euro, os registos foram de cerca de 1.6% e 0.8%, esperando-se para o terceiro trimestre um crescimento
de 0.8% (taxas anualizadas). A Alemanha mantém-se como o centro das preocupações. Após dois
trimestres consecutivos de contracção da actividade, a Alemanha está numa “recessão técnica”. A queda
da actividade industrial, devido a factores específicos como a queda da procura externa, nomeadamente
da China, e alterações estruturais no importante sector automóvel, está na base destes registos. Apesar
da preocupante sonoridade deste rótulo, os actuais indicadores económicos alemães mantêm afastado
o cenário de verdadeira recessão económica, caracterizada pela queda sustentada e generalizada da
actividade, pelo aumento do desemprego e pelo excedente de capacidade produtiva. Nos dois lados do
Atlântico, EUA e Zona Euro evidenciam expansão de actividade no sector dos serviços, revelando níveis
de emprego e consumo muito robustos. Num ambiente marcado por excepcionais condições financeiras,
graças à intervenção dos Bancos Centrais, os riscos de uma recessão real no curto prazo são diminutos.
Esta convicção está, contudo, dependente da evolução dos riscos exógenos, nomeadamente políticos,
bem como da resistência de tecidos empresariais mais frágeis, nomeadamente nos EUA e na China, cujos
números sugerem preocupações de sobreendividamento,

Nos EUA, a Reserva Federal cortou as taxas de juro de referência em 0,25%, pela terceira vez desde o
final de Julho, baixando o intervalo dos “Fed Funds” para 1.50%-1.75%. O impacto económico das
tensões comerciais com a China mantém-se como uma preocupação central. Na sequência da referida
serie de cortes “preventivos” a Fed sinalizou que não irá cortar mais as taxas num futuro próximo, a não
ser que o actual enquadramento económico sofra uma inesperada deterioração. A expansão sustentada
da actividade, a força do mercado de trabalho e a inflação próxima da meta dos 2% fundamentam a
postura de “parar para ver”.

Na Europa, o BCE reafirmou a sua predisposição expansionista. Na última reunião presidida por Mario
Draghi, o BCE voltou a transmitir preocupações sobre as perspectivas de crescimento económico da
Zona Euro, a persistência de uma inflação muito contida e existência de múltiplos factores de risco no
horizonte. Apesar da evidência de resiliência da economia europeia, promovida por condições
financeiras favoráveis, pela criação de emprego e subida dos salários e até por algum estímulo fiscal, a
queda da actividade industrial (nomeadamente na Alemanha), a fragilidade do comércio internacional e
a incerteza política, legitimam a implementação das políticas de expansão monetária anunciadas em
Setembro. É neste enquadramento que Christine Lagarde inicia o seu mandato como Presidente do BCE.
Após os anúncios feitos em Setembro, Draghi deixa a Lagarde um plano que se estende até 2020. A
empatia dos investidores com a forma de comunicar que nova Presidente irá assumir nas próximas
intervenções será da maior importância. A avaliação dos impactos e tracção económica das últimas
medidas anunciadas condicionarão o futuro da política monetária que, por agora, se deverá manter
inalterada. A necessidade de implementação de novos estímulos de carácter fiscal e orçamental por
parte dos Governos da Zona Euro é assumida pelo BCE como um factor central. Esta é uma ambição que
decerto dependerá da avaliação dos orçamentos dos Estados-Membros para 2020 pela Comissão da UE.
Embora, por agora, não sejam previsíveis conflitos entre os governos nacionais e a Comissão da UE
(ainda presidida por Junker, não tendo Van der Leyen ainda completado a sua equipa), este é um
processo a acompanhar de perto.

Apesar da postura expansionista dos Bancos Centrais estar, na sua origem, assente em preocupações
relativas à fragilidade do enquadramento, os investidores revelam maior confiança na actividade
económica, impulsionando os mercados accionistas, em detrimento do mercado de obrigações. Os
mercados financeiros reagiram favoravelmente a uma aparente melhoria dos riscos políticos, mas
diversos focos de incerteza persistem. Racionalmente, serão necessários sinais de recuperação mais
robustos para suportar a actual tendência de ganhos no mercado accionista.


