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CONJUNTURA MACROECONCONJUNTURA MACROECONCONJUNTURA MACROECONCONJUNTURA MACROECONÓMICAÓMICAÓMICAÓMICA    
    
    
ECONOMIA MUNDIALECONOMIA MUNDIALECONOMIA MUNDIALECONOMIA MUNDIAL    
 
De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a economia global terá crescido 
3,1% em 2016, menos que os 3,2% registados em 2015, condicionada pelo arrefecimento 
presenciado no bloco desenvolvido em particular na primeira metade do ano. A economia 
norte)americana terá registado um crescimento de 1,6%, abaixo dos 2,6% verificados em 
2015, enquanto a economia da Zona Euro ter)se)á quedado pelos 1,7%, menos que os 2% 
presenciados no ano anterior. No bloco emergente, o ritmo de crescimento económico 
seguiu estável nos 4,1%, beneficiando da recuperação das economias russa e brasileira e da 
resiliência evidenciada pela economia chinesa. A recuperação da generalidade das 
mercadorias (“commodities”) foi outro dos temas marcantes do ano, favorecendo na recta 
final do período a uma normalização das expectativas inflacionistas, alicerçada 
nomeadamente na rápida subida dos custos energéticos. 
 
No que toca à evolução da política monetária, a Reserva Federal norte)americana (FED) 
retomou em Dezembro o ciclo de “tightening” monetário iniciado em 2015, elevando pela 
segunda vez a sua taxa de juro directora, desta feita para um intervalo entre 0,50% e 
0,75%. Ainda que tenha ficado aquém das 4 subidas inicialmente projectadas para 2016, 
Janet Yellen deu sequência ao processo de normalização dos juros, tendo em conta à 
robustez evidenciada pelo mercado de trabalho local e aos sinais inequívocos de 
reaceleração da actividade económica no segundo semestre do ano. Para 2017, os 
membros do Federal Open Market Comitte (FOMC) antecipam 3 novas subidas da taxa de 
juro de referência, prevendo)se uma evolução gradual e dependente da divulgação de 
indicadores macroeconómicos. De notar que a conquista do Senado e da Câmara dos 
Representantes por parte de Trump e do partido republicano e a promessa de um extenso 
programa de estímulo fiscal (corte de impostos, investimento em infra)estruturas, 
desregulação no sector financeiro) alimentaram recentemente as expectativas de 
crescimento económico e de inflação nos EUA. 
 
Em sentido inverso, o Banco Central Europeu (BCE) avançou em Março para o aumento 
volume mensal de compras ao abrigo do programa de “quantitative easing” dos anteriores 
60 mil M para os 80 mil M e a inclusão de dívida empresarial não financeira no leque de 
activos elegíveis. Da mesma forma, a taxa directora foi cortada de 0,05% para 0% e a taxa 
de juro de depósito de )0,3% para )0,4%. Finalmente, foram lançados 4 novos TLTRO a 
taxas tão baixas quanto a taxa de depósito com o objectivo de estimular a concessão de 
crédito na Zona Euro. Já em Dezembro, Mário Draghi promoveu uma extensão por 9 meses 
do programa alargado de compra de activos (“quantitative easing”), sendo que de Abril de 
2017 até Dezembro de 2017 o montante mensal das compras será revisto dos anteriores € 
80 mil milhões para € 60 mil milhões. Paralelamente, foi reduzida a maturidade mínima das 
compras de 2 para 1 ano e a removida a exigência de uma “yield” superior à taxa de 
depósito ()0,4%). 
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Economia Mundial, Previsões FMI
Produto Interno Bruto
(Taxas de variação em percentagem, salvo indicação em contrário)

2017 2018

Estimativa Projecção

Economia Mundial 3,2 3,1 3,4 3,6

Países Desenvolvidos 2,1 1,6 1,9 2,0

Estados Unidos 2,6 1,6 1,9 2,0
Zona Euro 2,0 1,7 1,6 1,6
Japão 1,2 0,9 0,8 0,5

Países em vias de Desenvolvimento 4,1 4,1 4,5 4,8

Brazil -3,8 -3,5 0,2 1,5
Rússia -3,7 -0,6 1,1 1,2
Índia 7,6 6,6 7,2 7,7
China 6,9 6,7 6,5 6,0

(1) FMI: World Economic Outlook, Update Janeiro 2017

Indicadores (1) 2015 2016

 
 
No Japão, a economia cresceu 0,5% em 2016, ao mesmo ritmo do ano anterior, tendo a 
inflação regressado a território negativo ()0,2%), um desempenho que tem defraudado as 
expectativas tendo em consideração o conjunto de estímulos fiscais e de política monetária 
postos em marcha desde que Shinzo Abe assumiu a pasta de primeiro)ministro em 
Dezembro de 2012. Em Setembro, o Banco do Japão, numa medida sem precedentes, 
estabeleceu um objectivo explícito de controlo da curva de rendimentos nas maturidades 
até aos 10 anos (nível indicativo de 0%). 
 
 
ECONOMIA PORTUGUESAECONOMIA PORTUGUESAECONOMIA PORTUGUESAECONOMIA PORTUGUESA    
 
As projecções mais recentes do Banco de Portugal apontam para uma recuperação gradual 
da actividade económica portuguesa ao longo do período 2017)2019. O crescimento no 
horizonte da projecção seguirá próximo, embora ligeiramente abaixo, da média projectada 
pelo BCE para o total da Zona Euro. Esta ausência de convergência real face à Zona Euro 
reflecte a manutenção de constrangimentos de ordem estrutural, em particular os elevados 
níveis de endividamento dos sectores público e privado, uma evolução demográfica 
desfavorável e a persistência de ineficiências nos mercados de trabalho e do produto. 
Relativamente à envolvente externa, é antecipado um enquadramento favorável e a 
manutenção de condições monetárias e financeiras globalmente acomodatícias. 
 
De acordo com o Boletim Económico de Dezembro, Portugal terá crescido a uma taxa de 
1,2% em 2016, menos que os 1,6% registados em 2015, com o consumo privado a 
desacelerar dos 2,6% para os 2,1% e o investimento (FBCF) a regressar a patamares 
negativos ()1,7% vs +4,5% em 2015). No que toca à evolução da procura externa, as 
exportações (+3,7%) e as importações (+3,5%) terão abrandado relativamente ao ano 
anterior. Já em 2017, a economia portuguesa deverá crescer 1,4%, reflectindo a evolução 
favorável do investimento (+4,4%) e uma reaceleração da procura externa (Exportações 
+4,8% e Importações +4,8%). Beneficiando do bom desempenho do investimento (FBCF), 
a procura interna deverá crescer 1,5%, isto apesar do expectável arrefecimento do 
consumo privado (de 2,1% para 1,3%) e do consumo público (de 1% para 0%). A taxa de 
inflação homóloga deverá avançar dos 0,8% registados em 2016 para os 1,4% em 2017. 
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Portugal, Previsões Banco de Portugal
Agregados Macroeconómicos, Indicadores Económicos e Financeiros
(Taxas de variação em percentagem, salvo indicação em contrário)

2017 2018

PIB 1,6 1,2 1,4 1,5

Consumo Privado 2,6 2,1 1,3 1,4
Consumo Público 0,8 1,0 0,0 0,4
FBCF 4,5 -1,7 4,4 4,3
Procura interna 2,5 1,2 1,5 1,7

Exportações de Bens e Serviços 6,1 3,7 4,8 4,6
Importações de Bens e Serviços 8,2 3,5 4,8 4,9

Conta Corrente em % do PIB 1,7 1,1 0,9 0,9

Indíce de Preços no Consumidor (IHPC) 0,5 0,8 1,4 1,5

(1) Banco de Portugal: Boletim Económico, Dezembro 2016

Projecções
Indicadores (1) 2015 2016

 
 

Em termos da evolução dos fluxos com o exterior, o Banco de Portugal considera que 
balança corrente e de capital manter)se)á estável, evoluindo dos 1,1% do PIB em 2016 para 
os 0,9% em 2018. A taxa de desemprego por sua vez continuará a evoluir favoravelmente 
passando dos actuais 11% para os 9,4% em 2018. No que toca às finanças públicas, a 
economia portuguesa tem prosseguido um rumo de correcção progressiva dos 
desequilíbrios macroeconómicos e de estabilização do endividamento público, muito 
embora a subida de “yields” no decurso de 2016 tenha despertado o tema da 
sustentabilidade da dívida pública.  
Segundo o Banco de Portugal, a dívida pública líquida aumentou 5,5 mil milhões de euros 
no ano passado, totalizando 223,8 mil milhões de euros. Para esta evolução contribuíram as 
emissões de obrigações de retalho, um novo produto vendido a aforradores particulares 
que gerou um encaixe de aproximadamente 3,5 mil milhões de euros. Também as 
subscrições dos certificados de tesouro cresceram para 3,4 mil milhões de euros. Em sentido 
contrário, esteve o reembolso antecipado ao FMI de 4,5 mil milhões de euros. Ainda sob o 
Procedimento dos Défices Excessivos (PDE), o défice público deverá ter atingido os 2,3% do 
PIB em 2016, abaixo da exigência de 2,5% acordada com Bruxelas. 
 
 
MMMMERCADOERCADOERCADOERCADOS FINANCEIROSS FINANCEIROSS FINANCEIROSS FINANCEIROS    
 
O ano de 2016 foi uma vez mais pautado por múltiplos focos de instabilidade e factores de 
incerteza (volatilidade das matérias primas, receios não confirmados de “hard landing” na 
China, referendo britânico à permanência na UE, indefinição governativa em Espanha e 
Itália, vitória de Trump nas eleições presidenciais norte)americanas, receios de subida de 
taxas de juro nos EUA e de “tapering” do BCE). Nos mercados de taxa fixa e de crédito, o 
foco permaneceu no ciclo de subida das taxas de juro da Reserva Federal norte)americana e 
na gestão de expectativas de Mário Draghi quanto à evolução do programa alargado de 
compra de activos (QE) do BCE. Os mercados accionistas, por sua vez, apresentaram uma 
dispersão considerável: melhor os EUA beneficiando da expectativa por estímulos fiscais na 
recta final do ano, pior as acções europeias, penalizadas pela agudização do risco político, 
pela incerteza em torno do “Brexit” e pela crise presenciada no sector financeiro italiano. 
Cronologicamente, os primeiros dois meses foram caracterizados por uma forte aversão ao 
risco motivada pela queda abrupta das mercadorias (“commodities”) e por receios quanto a 
um “hard landing” da economia chinesa. As economias desenvolvidas iniciaram igualmente 
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o ano em desaceleração, em particular a economia norte)americana que cresceu meros 
0,8% no primeiro trimestre. Os sectores de recursos básicos, materiais e a banca foram dos 
mais penalizados quer no mercado accionista quer no mercado de crédito. A divergência de 
políticas monetárias continuava igualmente a marcar uma profunda diferenciação entre a 
curva de rendimento norte)americana e as curvas de rendimento europeias – expectativa 
inicial de 4 subidas de taxas de juro por parte da FED para o total do ano contrastava com a 
expectativa quanto a uma extensão do programa alargado de compra de activos do BCE, 
que viria a ser confirmada em Março de 2016. 
 
Beneficiando de uma recuperação dos indicadores de actividade económica no bloco 
desenvolvido e de sinais tranquilizadores provenientes da China – que desacelerou ao longo 
do ano menos do que era inicialmente projectado – os mercados accionistas e os “spreads” 
de crédito registaram a partir daí um desempenho sólido. Os sectores cíclicos e “value”, os 
perdedores da recta final de 2015 e início de 2016, lideraram os ganhos, beneficiando 
também da recuperação das matérias)primas e de um discurso menos “hawkish” da 
Reserva Federal norte)americana, que só voltaria a subir taxas de juro no último mês do 
ano. Paralelamente, o BCE alargou o programa de “QE” à aquisição de dívida “corporate” 
(Março) e as expectativas inflacionistas seguiram deprimidas até meados do ano conduzindo 
as “yields” europeias (“zona core”) a novos mínimos históricos. 
 
Na recta final de Junho, a vitória do movimento “Leave” no referendo britânico à 
permanência do Reino Unido na União Europeia fez regressar a volatilidade aos mercados 
financeiros. Contudo, a pronta intervenção do Banco de Inglaterra (reintrodução do 
programa de “quantitative easing” e corte da taxa de juro directora de 0,5% para 0,25%) 
e a percepção de que a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) será sempre um 
processo moroso e complexo contribuíram para uma rápida recuperação do apetite pelo 
risco. Theresa May substituiu David Cameron enquanto primeira)ministra e a economia 
britânica demonstrou até final do ano uma resiliência assinalável beneficiando da 
depreciação da libra esterlina para mínimos das últimas três décadas. 
 
Finalmente, no início de Novembro, assistimos ao terceiro pico de volatilidade do ano com a 
inesperada eleição de Donald Trump enquanto presidente dos Estados Unidos. Apesar da 
surpresa, o mercado reagiu favoravelmente à promessa de estímulos fiscais e de 
desregulação no sector financeiro. Assistiu)se também a um novo período de rotação 
sectorial em favor de áreas como a defesa, banca e energia tradicional em detrimento de 
sectores como o farmacêutico, que poderá ser no curto prazo penalizado pela 
descontinuação do programa “Obamacare”. No mercado de taxa de juro, as “yields” norte)
americanas em particular avançaram de forma material passando a descontar uma 
normalização das expectativas inflacionistas futuras e uma aceleração do crescimento 
económico. A apreciação do dólar e a forte valorização das acções norte)americanas foram 
outras das facetas dos “reflation trades” de final de ano. 
 
 
MMMMERCADO CAMBIALERCADO CAMBIALERCADO CAMBIALERCADO CAMBIAL    
 
No mercado cambial, o destaque pertenceu à libra esterlina (GBP) que recuou para níveis 
mínimos das últimas três décadas depois da vitória inesperada do movimento de saída do 
Reino Unido da União Europeia no referendo do passado dia 23 de Junho. Face à GBP, o 
Euro encerrou a ano a valorizar 15,81%, depois de ter estado a ganhar mais de 20% em 
meados de Setembro. Relativamente às restantes divisas, o EUR perdeu 1,48% face ao 
franco suíço (CHF), 3,18% face ao dólar norte)americano (USD) e 5,87% face ao iene (JPY).  
 
A manutenção de uma política monetária ultra)acomodatícia e o alargamento do programa 
de activos do BCE conferiram suporte à tendência de depreciação do Euro. 
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Entre as moedas emergentes, uma referência para a recuperação do real brasileiro 
(+25,97%), do rublo russo (+24,06%) e do rand sul)africano (+16,27%). No caso da 
moeda brasileira, reagindo favoravelmente ao “impeachment” da presidente Dilma 
Rousseff e à melhoria gradual do sentimento dos agentes económicos. As moedas russa e 
sul)africana beneficiaram da forte recuperação das mercadorias (“commodities”) depois dos 
mínimos fixados no mês de Fevereiro. Entre os piores desempenhos do ano, nota para o 
peso argentino ()15,9%), para a lira turca ()14,49%) e para o peso mexicano ()14,26%). A 
Turquia foi alvo de uma tentativa de golpe de estado (15 de Julho) enquanto a moeda 
mexicana seguiu pressionada na recta final do ano pela expectável introdução de medidas 
de cariz proteccionista por parte do novo executivo norte)americano. 
 
De facto, os últimos dois meses de 2016 foram caracterizados por um “rally” do dólar face 
à generalidade das divisas reflectindo simultaneamente a promessa de estímulos fiscais por 
parte da nova administração Trump (corte de impostos, investimento em infra)estruturas, 
desregulação do sector financeiro) e a divergência crescente entre a política monetária 
norte)americana e as políticas monetárias dos principais bancos centrais mundiais. Para 
2017, a Reserva Federal norte)americana (FED) projecta três novas subidas de 25 pontos 
base da sua taxa de juro de referência, que se encontra presentemente no intervalo entre 
0,5% e 0,75%. 

 
Fonte: BLOOMBERG 

    

MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO DE “COMMODITIES”DE “COMMODITIES”DE “COMMODITIES”DE “COMMODITIES”    
    
Interrompendo cinco anos consecutivos de quedas, o mercado de “commodities”, medido 
pelo índice TR Jefferies CRB, avançou 9,3% em 2016 beneficiando de sinais graduais de 
estabilização da economia global e de uma redução dos excessos de produção identificados 
nos últimos anos, nomeadamente no complexo da energia. A economia chinesa em 
particular não confirmou os piores receios de 2015 (“soft landing” em vez de “hard 
landing”) e assistiu)se ao longo do ano uma subida moderada das expectativas 
inflacionistas. 
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No segmento de energia, o WTI Crude valorizou 45,03% em Nova Iorque encerrando o ano 
a cotar nos USD 53,72 por barril, em forte recuperação depois de ter atingido um mínimo 
de 26,05 USD em meados de Fevereiro. Já o Brent em Londres encerrou o ano a ganhar 
23,42%, a transaccionar nos 57,49 USD por barril. Num cenário de normalização do 
excesso de oferta identificado nos últimos anos, a Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), liderada pela Arábia Saudita, acordou reduzir a produção em Novembro 
último, o primeiro corte anunciado desde a crise financeira internacional de 2008. 
Nas “soft commodities”, o desempenho foi misto. O cacau ()23,43%) liderou as perdas, 
interrompendo quatro anos consecutivos de ganhos, o açúcar valorizou +28,02%, 
enquanto o café avançou 8,17%, recuperando da queda de quase 24% registada em 
2015. No segmento de metais preciosos, os ganhos foram generalizados com o ouro 
(+8,63%), a prata (+15,84%) e a platina (+1,11%) a evoluírem favoravelmente numa 
envolvente pautada pela incerteza (Brexit, vitória de Trump nas eleições presidenciais) e por 
um “repricing” das expectativas de crescimento económico e de evolução dos preços 
(inflação). 
    
MERCADO OBRIGACIONISMERCADO OBRIGACIONISMERCADO OBRIGACIONISMERCADO OBRIGACIONISTATATATA    
 
Durante os primeiros nove meses de 2016, os mercados de dívida pública mundiais 
apresentaram um desempenho sólido beneficiando da manutenção da taxa de juro de 
referência da FED e da ausência de pressões inflacionistas à escala global. E se nos EUA, os 
primeiros dois trimestres do ano desiludiam, com taxas de crescimento anualizadas de 0,8% 
e 1,4% respectivamente, na Zona Euro a actividade económica avançava a um ritmo lento e 
a taxa de inflação mantinha)se perigosamente próxima de zero, abrindo espaço ao reforço 
do programa alargado de activos do BCE (Março). Já em Agosto, foi a vez do Banco de 
Inglaterra, inverter o rumo previsto do “tightening” monetário, reintroduzindo o programa 
de “QE” e cortando a taxa de juro directora numa resposta à incerteza gerada pelo 
referendo britânico à permanência na União Europeia. 
No último trimestre de 2016, contudo, assistiu)se a uma inversão abrupta da tendência de 
descida de “yields”. À recuperação do mercado de “commodities” desde Fevereiro, que 
conduziu a uma aceleração gradual dos preços da energia, juntou)se uma normalização 
assinalável das expectativas inflacionistas pós)vitória de Donald Trump nas eleições 
presidenciais norte)americanas (Novembro). A promessa de estímulos fiscais (corte de 
impostos, investimento em infra)estruturas e desregulação no sector financeiro) contribuiu 
de sobremaneira para uma subida acentuada de “yields” com epicentro nos EUA. Este 
movimento, foi igualmente sentido na Zona Euro, ainda que numa menor magnitude, 
promovendo um ainda maior diferencial entre as curvas de rendimento norte)americana e 
europeias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BLOOMBERG 
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Na Zona Euro, a curva de rendimentos alemã encerrou o ano de 2016 com “yields” 
negativas até aos 9 anos, beneficiando da expectativa quanto à manutenção de juros baixos 
por parte do Banco Central Europeu e do anúncio em Dezembro da extensão do programa 
alargado de compra de activos até final de 2017. Pela negativa, uma referência para o 
alargamento dos prémios de risco da periferia, em particular de Itália e Portugal. No que 
toca à evolução da inflação, as últimas leituras têm revelado uma aceleração – de 0,6% 
YoY em Novembro para 1,1% YoY em Dezembro – em particular na componente 
“headline”. Na Zona Euro, a taxas de juro do mercado interbancário seguiram em queda, 
condicionadas pela redução da taxa de depósito do BCE para os )0,4%. As Euribor a 3, a 6 
e a 12 meses encerraram, respectivamente, em )0,32%, em )0,22% e em )0,08%. 
 
No mercado de dívida pública norte)americana, a subida de taxas evidenciada ao longo do 
ano decorre exclusivamente do movimento presenciado no último trimestre, período no 
qual a taxa de juro a 10 anos (“yield”) avançou de 1,59% para 2,44%. A subida das taxas 
de juro nominais nos EUA decorre também da percepção de que a FED tenha de acelerar o 
ritmo da subida dos juros. Recorde)se que ainda que a FED tenha apenas subido por uma 
vez a sua taxa de juro de referência em 2016, os membros do FOMC (Federal Open Market 
Committee) antecipam três novas subidas em 2017. Paralelamente, a taxa de desemprego 
encontra)se a níveis mínimos do pós)crise financeira internacional (4,7%) e a economia tem 
dados sinais de reaceleração na segunda metade do ano. Nos Estados Unidos, as Libor a 3, 
6 e 12 meses encerraram 2016 a cotar nos 0,997%, 1,317% e 1,685%, consideravelmente 
acima dos níveis do ano anterior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte: BLOOMBERG, CA GEST 
 
Em 2016, os “spreads” de crédito, quer na Europa quer nos EUA, recuaram traduzindo 
algum alívio nos sectores de energia, materiais e recursos básicos depois do “rally” 
experienciado pelas “commodities”. O perfil de risco do sector financeiro beneficiou 
também do “steepening” das curvas de rendimentos e da expectativa de desregulação 
prometida por Donald Trump. O Itraxx Main 5 anos, que representa um “spread” médio 
relativo aos CDS dos principais 125 emitentes “investment grade” europeus, recuou para os 
72 pontos base, menos que os 77 pontos basis com que encerrara o ano de 2015. O CDX 
North America Investment Grade Index, que representa um “spread” médio relativo aos 
CDS dos principais 125 emitentes “investment grade” norte)americanos, recuou para os 67 
pontos base, menos que os 88 pontos basis registados no ano anterior. 
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MERCADO ACCIONISTAMERCADO ACCIONISTAMERCADO ACCIONISTAMERCADO ACCIONISTA    
 
Num ano pautado por eventos potencialmente disruptivos, os mercados accionistas 
internacionais apresentaram globalmente um desempenho positivo com destaque para os 
mercados norte)americanos, que beneficiaram do “rally” de final de ano pós)Trump, para a 
bolsa britânica, que seguiu impulsionada pela depreciação da libra esterlina, e para os 
mercados emergentes, que viram regressar “inflows” depois de vários anos de 
“underperformance” relativa. As praças europeias, por sua vez, não apresentaram uma 
tendência definida, condicionadas por factores específicos – sinais de fragmentação no seio 
da União Europeia, necessidades ainda identificadas de recapitalização no sector financeiro, 
referendo britânico ditando a saída do Reino Unido da União Europeia, crises políticas em 
Espanha e Itália. 
 
Para o total do ano, os mercados norte)americanos registaram ganhos de quase duplo 
dígito com o S&P500 e o Nasdaq Composite a fixarem novos máximos históricos nos 2.270 
e 5.500 pontos respectivamente. O Dow Jones Industrial Average liderou os ganhos 
subindo 13,42% na expectativa pelo novo programa de estímulo fiscal prometido por 
Donald Trump. Na Zona Euro, por sua vez destacaram)se pela positiva os mercados “core” 
francês (+4,86%), alemão (+6,87%) e holandês (+9,36%), enquanto pela negativa uma 
nota para as perdas registadas nos mercados periféricos português ()11,93%), italiano ()
10,20%) e espanhol ()2,01%). O MSCI Mercados Emergentes interrompeu três anos 
consecutivos de perdas avançando 8,58% com destaque para o desempenho das praças 
russa (+52,22%) e brasileira (+38,93%).  
 
Em termos sectoriais e relativamente ao Stoxx Europe 600, os sectores de recursos básicos 
(+19,6%), energia (+22,9%), materiais (+9,2%) e indústria (+8,5%) lideraram os ganhos no 
ano, enquanto os sectores de telecomunicações ()15,8%), lazer ()11,07%) e de 
“healthcare” ()10,25%) foram os que pior desempenho apresentaram. O sector financeiro 
– banca ()6,8%) e serviços financeiros ()7,4%) – encerrou igualmente o ano no vermelho, 
isto apesar da forte recuperação evidenciada no segundo semestre, em particular 
beneficiando da maior inclinação das curvas de rendimentos e da expectativa quanto a uma 
melhoria das métricas de rendibilidade de negócio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: BLOOMBERG 

 
Cronologicamente, depois de um arranque de ano negativo caracterizado por receios de 
abrandamento da economia global e de “hard landing” na China, chegaram os primeiros 
sinais de estabilização a partir de meados de Fevereiro. A recuperação do preço das 
matérias)primas (“commodities”) e a divulgação de indicadores macroeconómicos 
tranquilizadores na China foram suficientes para suscitar um incremento do apetite pelo 
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risco, em particular nos sectores de recursos básicos e indústria, naquela que foi a primeira 
grande rotação sectorial de 2016. A manutenção de um FED mais expectante e a revisão e 
alargamento do programa de compra de activos do Banco Central Europeu em Março – já 
prevendo a aquisição de dívida empresarial – contribuíram igualmente para o maior 
optimismo que haveria de perdurar até finais de Junho. 
 
O referendo britânico de 23 de Junho, que abriu portas à saída do Reino Unido da UE 
(“Brexit”), reintroduziu alguma volatilidade nos mercados accionistas muito embora, 
contrariamente às expectativas, a depreciação da libra esterlina tenha conferido um forte 
estímulo à economia local nos meses subsequentes. O Banco de Inglaterra apresentou 
igualmente um papel proactivo nesta matéria, cortando a sua taxa de juro directora e 
reintroduzindo o programa de “quantitative easing”. Depois de fixarem novos máximos do 
ano no decorrer do mês de Julho, os mercados entrariam numa fase de maior lateralização 
apenas interrompida no início de Novembro com a vitória inesperada de Donald Trump nas 
eleições presidenciais norte)americanas. 
 
A vitória do partido republicano, quer no senado quer na câmara dos representantes, 
conferiu ainda maior expectativa às promessas eleitorais de Donald Trump alimentando um 
novo movimento de “risk on” e de rotação sectorial rumo aos segmentos mais cíclicos do 
mercado. Os indicadores macroeconómicos continuavam igualmente a apontar para um 
fortalecimento das economias desenvolvidas, em particular os EUA que recuperavam depois 
de uma primeira metade de ano claramente abaixo das expectativas. O dólar valorizava e as 
taxas de juro (“yields”) passavam a descontar uma reflação da economia norte)americana 
(maior crescimento económico acompanhado de inflação). Em termos de política 
monetária, assistiu)se em Dezembro à primeira e única subida de taxas de juro da Reserva 
Federal norte)americana em 2016 e na Zona Euro à extensão do programa de compra de 
activos (QE) de Março de 2017 para Dezembro de 2017, isto apesar da redução do 
montante mensal de compras dos € 80 mil milhões para os € 60 mil milhões. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BLOOMBERG 
 
Em 2017, a situação política no Médio Oriente (Síria), os actos eleitorais decisivos em 
França, Holanda e Alemanha, o início formal do processo de “Brexit” por parte do Reino 
Unido e o cumprimento ou não das promessas eleitorais de Donald Trump nos EUA deverão 
ser escrutinados de perto por parte dos investidores. Em Itália, a crise do sector financeiro, 
onde uma solução de fundo para a questão do crédito mal parado tarda em surgir, a 
ascensão do partido “Cinco Estrelas” nas sondagens, pós)demissão do primeiro)ministro 
Matteo Renzi, suscita igualmente preocupação, tanto mais que a recente decisão do 
Tribunal Constitucional – ao validar parcialmente a lei eleitoral – abre portas a eleições 
antecipadas em meados do ano. 
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Com a divergência entre políticas monetárias a promover uma maior diferenciação nas 
curvas de rendimentos mundiais, o mercado continuará a monitorizar o surgimento de 
eventuais pressões inflacionistas. A confirmar)se uma subida mais acentuada de preços – 
não apenas pelo efeito positivo da energia – a tendência recente de subida de “yields” 
deverá manter)se, em particular na Zona Euro, onde poderão surgir sinais quanto a uma 
remoção antecipada das medidas não convencionais de política monetária. Nos EUA, de 
acordo com o consenso de mercado, Janet Yellen deverá subir entre duas a três vezes a sua 
taxa de juro de referência (actualmente no intervalo entre 0,5% e os 0,75%). 
 
No que toca à evolução do comércio internacional, persistem igualmente dúvidas quanto ao 
impacto negativo da introdução de medidas de cariz proteccionista nos EUA (introdução de 
tarifas aduaneiras, barreiras à circulação de bens e pessoas, medidas visando o 
repatriamento de capitais). Na China, a contínua depreciação do “yuan”, a redução do total 
de reservas detidas por parte do Banco Popular da China e o excessivo endividamento da 
economia local continuam a suscitar preocupação no longo prazo, isto apesar do bom 
desempenho registado no ano transacto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: BLOOMBERG 

 
 
Em Portugal, o índice PSI 20 encerrou o ano de 2016 com uma desvalorização de 11,93%, 
com o sector financeiro a destacar)se uma vez mais pela negativa. O BCP, em ano de novo 
aumento de capital e de profundas alterações na estrutura accionista, liderou as perdas com 
uma queda de 70,8%, seguido da Caixa Económica Montepio ()35,73%) e dos CTT ()
27,21%). Pela positiva, uma referência para a Sonae Capital (+46,67%), Corticeira Amorim 
(+44,35%) e Galp Energia (+32,37%).  
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