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Ações 1) ∆ %                    
mês

∆ %                         
3 meses

∆ %                 
12 meses

Rácio P/E  
Fwd 12m

MSCI AC World 2,7 10,1 26,2 15,5

MSCI World 2,3 10,0 27,3 17,0
MSCI USA 2,9 10,9 30,9 19,2
MSCI Europe 1,7 7,7 23,8 13,4
MSCI Euro 1,1 9,0 25,4 14,9
MSCI UK 2,7 5,3 16,4 9,4
MSCI Japan 1,3 14,7 18,5
MSCI Pac ex Japan -0,2 3,9 18,0 17,2

MSCI EM 5,7 11,2 18,0 13,8
MSCI EM Asia 6,1 12,5 19,1 14,6
MSCI EM Latin America 5,4 10,2 19,7 13,6
MSCI EM Europe & ME 4,4 7,3 15,9 10,1

Obrigações 2) ∆ %                    
mês

∆ %                         
3 meses

∆ %                 
12 meses

Yield To 
Worst

Barclays Global Aggregate -0,5 -1,9 5,1 1,42
Barclays Global Treasury -0,7 -2,7 4,2 0,93
Barclays Global Agg Corp 0,0 -0,6 9,2 2,18
Barclays EM Hard Currency 1,2 1,1 9,4 4,39
Barclays Global High Yield 2,0 2,7 9,9 5,61
Barclays Euro Agg 1-3 Yr 0,0 -0,5 0,4 -0,28

Yields Yield
∆ BPs                    

mês
∆ BPs                         

3 meses
∆ BPs                 

12 meses

Obrig. Governamentais 10 Anos
EUA 1,88 14,2 42,1 -76,7
Alemanha -0,19 17,4 51,4 -42,7
Portugal 0,44 4,1 31,7 -128,0
Reino Unido 0,87 12,5 34,3 -45,5
Japão -0,01 6,2 25,8 -1,4
China 3,15 -3,1 8,4 -16,6
Obrig. Governamentais 5 Anos
EUA 1,67 6,5 30,5 -82,0
Alemanha -0,47 11,0 45,0 -16,1
Portugal -0,11 -0,9 23,6 -56,2
Reino Unido 0,65 8,8 26,8 -30,3
Japão -0,12 5,3 22,7 2,4
China 0,00 -6,5 -2,0 -12,8
Obrig. Governamentais 2 Anos
EUA 1,57 -4,3 6,5 -91,9
Alemanha -0,60 2,6 32,6 0,9
Portugal -0,55 -1,2 9,2 -19,7
Reino Unido 0,59 0,1 14,4 -20,7
Japão -0,13 3,8 16,5 1,0

Commodities 3) Preço
∆ %                    
mês

∆ %                         
3 meses

∆ %                 12 
meses

Commodities Globais 357,1 4,9 6,9 10,4

Energia 278,9 6,1 6,9 11,6
Crude (Brent) 68,4 5,7 9,2 22,7
Crude (WTI) 61,7 10,7 10,8 34,5
Gasolina 172,8 6,3 5,2 28,3
Gas Natural 2,2 -4,0 -4,2 -25,5
Metais Industriais 196,3 3,2 -0,3 5,4
Cobre 283,4 5,9 10,4 6,3
Alumínio 1807,5 0,5 3,3 -1,8
Metais Preciosos 432,6 3,7 -0,9 18,0
Ouro 1518,6 3,9 0,0 18,9
Prata 18,0 5,6 -1,5 15,3
Agricultura 268,2 6,2 14,3 8,8
Milho 388,3 4,4 8,3 3,4
Cafe 132,2 9,4 38,6 27,3
Acucar 13,5 3,7 20,5 11,6
Trigo 556,0 2,1 23,8 11,0

Câmbios Taxa ∆ %                    ∆ %                         ∆ %                 12 

EUR/USD 1,11990 1,8 2,1 -2,2
EUR/GBP 0,85405 -0,7 -6,4 -5,9
EUR/JPY 121,960 1,0 4,2 -3,2
EUR/CNY 7,82570 0,9 -0,7 -0,7
USD/JPY 108,880 -0,8 2,2 -1,0
USD/CNY 6,98400 -1,0 -2,7 1,2

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 
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O mês de Dezembro caracterizou-se por um sentimento positivo no mercado accionista e pela
continuada subida das yields projectadas no mercado de obrigações. Por oposição a 2018, 2019
foi um ano de ganhos em praticamente todas as classes de activos.

A actividade dos principais bancos centrais formou um eixo central para esta evolução.
Simplesmente exposta a importância deste eixo, em 2018, a Reserva Federal norte-americana
aumentou as taxas de juro num total de 100 bps, as yields das obrigações subiram até os 10 anos
nos EUA passarem os 3%, antes de voltarem a descer, os spreads de crédito alargaram e as acções
caíram mais de 6% nos EUA e mais de 14% na Europa. Este ano, a mesma Fed cortou as taxas em
75 bps, as yields das obrigações caíram até os 10 anos nos EUA chegarem a 1.5%, antes de
voltarem a subir ligeiramente, os spreads de crédito comprimiram e as acções subiram mais de
25% nos dois lados do Atlântico.

Apesar da intensificação da guerra comercial entre os EUA e a China a partir de Maio de 2019, o
mercado manteve-se suportado. A alteração da postura da Fed foi o marco decisivo para a
recuperação da confiança.

Em 2020, o papel dos Bancos Centrais manter-se-á crucial. Num enquadramento ainda pautado
pela incerteza no plano geopolítico e económico, a confiança que o mercado deposita em que os
banco centrais farão o que for preciso para estimular o crescimento constitui um factor de
estabilidade imprescindível. No entanto, é importante salientar que a política monetária não pode
ser o único suporte, indefinidamente.

Dentro desta moldura, no arranque do novo ano estamos cautelosamente optimistas.
Identificamos boas oportunidades de investimento, caso a envolvente monetária se mantenha,
mas sabemos que será mais um ano de surpresas. Algumas poderão ser positivas: o ambiente
benigno, os estímulos monetários anunciados para os próximos meses, aliados a potenciais
estímulos fiscais, alimentam a expectativa de sustentabilidade do crescimento económico e,
consequente, do mercado financeiro.

No plano económico, na ausência de ocorrência de choques exógenos, 2020 deverá ser um ano
de estabilização. Nos mercados desenvolvidos, as perspectivas sobre a indústria permanecem
fracas, mas a resiliência do crescimento das economias emergentes favorece a economia global. O
sector de serviços mantém-se robusto e o consumo não revela sinais de enfraquecimento. A
entrada em recessão já em 2020 seria uma surpresa.

O crescimento nos EUA deverá aproximar-se dos 2,0%. Com as rubricas de consumo e imobiliário
em força, a componente mais fragilizada continua a ser o investimento. A guerra comercial
internacional e o acentuar da luta política nos EUA em ano de eleições presidenciais, que
ocorrerão a 3 de Novembro, deverão condicionar esta parcela do Produto, apesar do ambiente de
ampla liquidez. No plano político, em pleno emprego e sem sinais de recessão, a probabilidade de
que Trump seja reeleito é grande. Contudo, o processo de impeachment em curso mantém o
mercado em alerta.

Embora pareça altamente provável que Donald Trump conquiste a nomeação republicana, há
muito menos clareza sobre quem será o líder dos democratas. No caso de a posição de Trump vir
a estar comprometida, e de o candidato democrata ser mais à esquerda, o sentimento de
mercado poderá ser profundamente afectado. Os meses de Fevereiro e Março serão decisivos
nesta matéria.

Na Zona Euro, o foco estará na Alemanha, onde Angela Merkel está prestes terminar o seu longo
mandato. O novo líder do Partido Social Democrata, para além de mais à esquerda, tem também
uma visão mais centrada na economia alemã.

O consenso de mercado é o de que a Europa iniciará, finalmente, um processo de estímulos
fiscais. Note-se que a Alemanha, apesar de fragilizada, mantém um considerável superavit
orçamental. Esta é uma situação contra-intuitiva, ainda mais num cenário em que as taxas de
financiamento são negativas. Por outro lado, é possível que Christine Lagarde tenha sido
escolhida para suceder a Mario Draghi como presidente do BCE por ser capaz de usar a sua
influência política e a sua experiência para convencer os governos da Zona Euro a implementar
estímulos orçamentais, enquanto gere internamente no Banco possíveis receios de consequências
inflacionistas. Neste cenário, a ex-presidente do FMI tem pela frente um ano difícil. Os estímulos
monetários, apesar de abundantes, não têm tido grande resultado, em grade parte por estarem a
ser absorvidos pelo sistema financeiro, mais do que transmitidos à economia real. Os bancos, até
aqui renitentes em passar as taxas negativas para os consumidores, bloqueiam o mecanismo de
transmissão da política monetária. Esta postura está, contudo, a ficar cada vez mais cara e menos
racional, à medida que o tempo passa e as taxas de juro de longo prazo se mantêm negativas.
Prevê-se uma má surpresa para pequenos e grandes depositantes na Europa.


