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Tidjane Thiam
CEO Credit Suisse Group AG

Enquanto lhe apresento nossa publicação Investment
Outlook 2019, um ano que se revelou muito mais agitado
do que todos nós esperávamos está chegando à reta final.
Os fatos políticos produziram e continuam produzindo um
enorme impacto sobre os mercados financeiros

Os termos de troca globais estão sendo reformulados:
houve um retorno das tarifas alfandegárias, sobre as quais
havíamos nos acostumado a não pensar, e os governos de
alguns países estão introduzindo tarifas e outras medidas
protecionistas em detrimento de alguns de seus parceiros
comerciais. Houve também novos acordos comerciais de
âmbito regional. Durante os últimos doze meses, frequentemente discuti esses desdobramentos importantes com
clientes e outros stakeholders. Fiz isso com base não só
em minha própria experiência como também na Credit
Suisse House View, nossa visão interna de investimentos.

A House View é um elemento
essencial da confiança que
conquistamos e dos resulta
dos que geramos.
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A House View tem uma importância fundamental na
elaboração das orientações que damos a nossos clientes e
na execução dos investimentos que fazemos a seu encargo. Nossos estrategistas de investimentos, líderes de
mercado, analisam as tendências políticas e econômicas
globais e concentram em uma visão coerente uma ampla
gama de análises e informações obtidas nas diversas áreas
do banco. Em resumo, a House View é um elemento
essencial da confiança que conquistamos e dos resultados
que geramos.

Outro elemento agregador importante no Credit Suisse é a
inovação. Nossa House View abrange ainda nossas cinco
Supertrends: “Sociedades furiosas – mundo multipolar”,
“Infraestruturas”, “Tecnologia ao serviço das pessoas”,
“Economia grisalha” e “Valores da geração do milênio”. Elas
representam temas convincentes para o longo prazo (ver
detalhes nas páginas 34 a 37). Este ano, gostaria de
enfatizar os investimentos sustentáveis, que estão incluídos
em uma de nossas Supertrends, visto que essa área
atualmente tem atraído cada vez mais o interesse de
nossos clientes e tem relevância cada vez maior nos
tempos atuais. A equipe do Credit Suisse assumiu o
compromisso de contribuir para que nossos investimentos
sejam sustentáveis como um todo, o que, em nossa
opinião, também é uma forma de investir de maneira
inteligente.
Desejo-lhe um próspero 2019.
Tidjane Thiam
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Editorial

Ciclo prolongado
Michael Strobaek Global Chief Investment Officer
Nannette Hechler-Fayd’herbe Global Head of Investment Strategy & Research

Em quase todos os anos, há um tema preponderante que
define os contornos dos mercados financeiros. O ano de 2017,
por exemplo, foi marcado pela economia dos Cachinhos
Dourados – nem muito quente nem muito fria – e pelo retorno
da política como um dos fatores determinantes dos mercados.
Em 2018, predominaram os conflitos comerciais e a
preocupação com as taxas de juros. Ao ingressarmos em 2019,
acreditamos que haverá um foco considerável nos fatores que
podem prolongar o ciclo econômico.

Nosso Investment Outlook 2019 apresenta um roteiro para
atravessar os próximos meses. Na seção sobre ações,
apresentamos uma visão geral de todos os setores. A
nosso ver, o setor de tecnologia continuará a ser um
determinante de peso. Em renda fixa, analisamos o
fenômeno relativamente raro da inversão da curva de
rendimentos dos EUA (quando as taxas de juros de curto
prazo são superiores às de longo prazo). Discutimos
também como criar uma estratégia cambial bem-sucedida
abrangendo carregamento, valor e moedas de refúgio.

Por fim, nossa seção de foco especial é dedicada àquilo
que nos tem causado mais empolgação nos últimos anos:
nossas Supertrends de longo prazo, isto é, cinco temas de
investimento que oferecem retornos prospectivos superiores. Além disso, destacamos o tema da educação como
parte de nossos esforços na área de investimentos
sustentáveis e de impacto, mercado que está registrando
crescimento acelerado à medida que os investidores
procuram cada vez mais não só obter retornos financeiros
como também gerar impacto social e ambiental.

Do ponto de vista da macroeconomia, diversos fatores
podem perfeitamente prolongar o ciclo econômico e refutar
uma desaceleração global iminente. Ganhos de produtividade e inflação favorável serão fatores cruciais para as
reações dos bancos centrais e, consequentemente, dos
mercados financeiros.

Desejamos que você tenha sucesso em 2019.
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Haverá um foco
considerável nos fatores
que podem prolongar
o ciclo econômico.
credit-suisse.com/investmentoutlook
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fatos políticos e
segurança global

Retrospectiva 2018

2018: o ano da virada
no comércio global
09 de janeiro
Rumores de aperto
monetário no Japão
O Banco do Japão reduz sua
compra de obrigações com
prazos extremamente longos;
a especulação quanto a um
novo aperto monetário faz o
rendimento das obrigações
subir.

22 de janeiro
Início dos conflitos
comerciais
Os EUA anunciam tarifas
sobre a importação de lavadoras de roupa e painéis
solares, medida criticada pela
China e Coreia do Sul.

16 de março
Queda no setor de
tecnologia
A Nasdaq opera em queda,
iniciando uma desvalorização
de 11% durante o mês de
março, desencadeada por
receios sobre a privacidade
de dados nas empresas de
mídia social.

02 de fevereiro
Reprecificação das
expectativas
de atuação do Fed
O amplo movimento de venda
nos mercados acionários e a
solidez dos dados sobre os
salários nos EUA levam à
reprecificação das expectativas de aumento de juros pelo
Federal Reserve dos EUA.

1240
pontos

1220
pontos

27 de abril
Esperanças de paz na
Coreia
Os líderes da Coreia do Norte
e do Sul concordam em
iniciar negociações para um
tratado de paz e dão fim a
uma guerra de várias
décadas.

22 de março
Continuação das tensões
comerciais
O presidente Trump impõe
tarifas sobre USD 50 bilhões
em importações da China. No
dia seguinte, a China divulga
tarifas sobre USD 3 bilhões
em importações dos EUA,
reagindo às tarifas sobre o
aço chinês anunciadas
semanas antes.

eleições
(presidenciais e parlamentares)
indústria e
empresas
sistemas monetário
e bancário
energia
(petróleo)

30 de agosto
Salto dos juros na
Argentina
O peso cai, levando o banco
central argentino a aumentar
os juros para um novo
máximo de 60%.

13 de junho
Elevação de juros do Fed
O Fed dos EUA aumenta sua
taxa referencial de juros de
curto prazo em 0,25 ponto
percentual.

13 de setembro
Aumento dos juros na
Turquia
O banco central turco eleva
os juros para 24%,
eliminando um pouco a
pressão sobre a TRY.

06 de julho
Intensificação das
desavenças comerciais
O presidente Trump impõe tarifas sobre USD 34 bilhões em
importações da China. A China
reage com suas próprias
tarifas sobre bens norte-americanos.

01 de junho
Mudança política na Itália
A formação do novo governo
populista italiano provoca
alívio temporário nos mercados após um considerável
movimento de venda.

30 de setembro
Novo acordo comercial
Um novo acordo comercial
em substituição ao NAFTA é
anunciado pelo Canadá e
EUA, um mês após este
último país ter chegado a um
acordo com o México.

17/18 de outubro
Reunião do Conselho
Europeu
A cúpula trimestral da UE
focaliza a migração, a segurança interna e o andamento
das negociações do Brexit.

28 de outubro
Eleições no Brasil
O conservador Jair
Bolsonaro é eleito
presidente do Brasil.

30 de novembro
Cúpula do G-20 em
Buenos Aires
É realizada na Argentina a
cúpula anual dos líderes
do G-20, com duração de
dois dias.

30 de outubro
Mudança política na
Alemanha
A chanceler alemã, Angela
Merkel, anuncia o fim gradual
de sua carreira política.

Retorno total do índice MSCI AC World
(retornos locais brutos)
02 de agosto
Apple na pole position
A Apple torna-se a primeira
empresa cotada em bolsa a
atingir o valor de mercado de
um trilhão de dólares.

1140
pontos

1120
pontos

1100
pontos

01 de janeiro
Reforma tributária nos EUA
A lei dos EUA sobre cortes
de impostos e promoção do
emprego, que reduz as alíquotas do imposto de renda
de pessoas jurídicas, entra
em vigor no começo do ano,
alimentando o otimismo dos
investidores e ajudando o
mercado acionário a atingir
novos máximos.

Jan.
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16 de fevereiro
Aço na mira dos EUA
Os EUA propõem tarifas
elevadas sobre a importação
de aço e alumínio de diversos
países do mundo.

Fev.
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Mar.

08 de maio
Crédito para a Argentina
O presidente argentino Macri
pede empréstimo ao Fundo
Monetário Internacional em
meio às dificuldades do país
para enfrentar a inflação alta
e a forte desvalorização do
peso.

Abr.

Mai

12 de junho
Cúpula entre EUA e
Coreia do Norte
O presidente norte-americano Trump reúne-se com o
líder norte-coreano Kim
Jong-un em Singapura.

Jun.

09 de julho
Crise na Turquia
A TRY se desvaloriza devido a
receios quanto aos déficits
orçamentário e em
transações correntes,
enquanto o presidente
Erdogan reforça seu poder
sobre o banco central turco.

Jul.

06 de dezembro
175ª reunião da OPEP
A OPEP se reunirá para
discutir a estratégia de
produção e a cooperação de
longo prazo com a Rússia.
24 de setembro
Notícias do Banco
Central Europeu (BCE)
O presidente do BCE, Mario
Draghi, espera um aumento
“relativamente robusto” na
inflação na Zona do Euro,
gerando pressão de alta
sobre os rendimentos das
obrigações.

01 de agosto
EUA cogitam mais tarifas
para a China
Os EUA cogitam aumentar o
nível proposto de tarifas, que
passariam a afetar importações chinesas adicionais no
valor de USD 200 bilhões.

Ago.

Set.

Out.

06 de novembro
Eleições intermediárias
nos EUA
Os Democratas reconquistaram a maioria dos assentos
na Câmara dos Deputados,
enquanto os Republicanos
mantêm o controle do
Senado.

Nov.
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Principais tópicos de 2019

Fatores que prova
velmente prolongarão
o ciclo

O melhor dos
mundos seria um
USD razoavel
mente estável.

Analisamos seis dos principais determinantes e riscos
do mercado para 2019, entre eles: tecnologia, estabilidade
do USD e reequilíbrio dos mercados emergentes.

Controle inflacionário
A dinâmica do crescimento das
economias avançadas parece estar
suficientemente sólida para prolongar
o ciclo econômico pelo menos até
2019. Para os mercados, o mais
importante é saber se a inflação
continuará a ser tão favorável como
até agora. Uma alta consideravelmente acima das expectativas atuais dos
mercados (e de nossos analistas) será
interpretada como um sinal de que o
Federal Reserve dos Estados Unidos
(Fed) está se atrasando. Os rendimentos das obrigações continuariam
em alta acentuada, enquanto as ações
e outros ativos de risco provavelmente
apresentariam queda considerável.
Salvo por um improvável salto na
produtividade, o crescimento dos
salários será o principal determinante
da inflação.
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Estabilidade do dólar dos EUA
As oscilações do USD tendem a
desestabilizar a economia mundial e
os mercados financeiros. O fôlego da
moeda norte-americana, como observado no primeiro semestre de 2018,
pode trazer um sério desafio para as
economias que precisam de financiamento barato em dólares. Um enfraquecimento considerável do USD traz
desafios para os países campeões
em exportação, como a Alemanha e
o Japão. Além disso, ele reforça o
fantasma da inflação, pois os preços
das commodities tendem a subir
acentuadamente em reação à fraqueza do USD. O melhor dos mundos
seria um USD razoavelmente estável.
Com o Fed em uma fase bem avançada de aperto na política monetária
e com o Banco Central Europeu e o
Banco do Japão atingindo gradualmente o mesmo nível, é bem provável
que o USD apresente de fato essa
estabilidade.

Resiliência da China
A política comercial dos EUA está
pondo considerável pressão sobre a
China. Além disso, depois que os
EUA negociaram recentemente
acordos comerciais com o México,
Canadá e Coreia do Sul, e em meio à
redução das tensões comerciais com
a Europa, a postura comercial dos
EUA em relação à China pode
endurecer ainda mais. Assim, a
paciência da China provavelmente
voltará a ser testada. Se as autoridades econômicas chinesas agirem
com a mesma cautela que usaram
em 2018, os riscos de instabilidade
devem ser limitados e a expansão
poderá ser prolongada. Contudo,
uma política cambial agressiva, uma
flexibilização do crédito ou a política
externa poderiam ser fatores de
desestabilização.

Política europeia mais calma
É esperado que, em 2019, o
crescimento da Zona do Euro
continue acima do potencial, graças,
em parte, às condições monetárias
ainda folgadas. Esperamos que as
tensões políticas se reduzam um
pouco. Se tratada com cautela, a
saída do Reino Unido da União
Europeia (UE), programada para 29
de março de 2019, não deverá
prejudicar nenhum dos lados. Na
Alemanha, é pouco provável que o
realinhamento político em andamento
cause instabilidade, já que a influência dos partidos extremistas continua
limitada. Enquanto isso, acreditamos
que a Itália e a UE terminarão por
chegar a um acordo em relação ao
déficit orçamentário do país e, ao
mesmo tempo, confirmar a participação da Itália na moeda única.

Reequilíbrio nos mercados emergentes
Os mercados emergentes (ME)
ingressaram na crise financeira com
balanços relativamente saudáveis.
Entretanto, após 2008 eles foram
seduzidos pelo financiamento barato
em USD, sobretudo no caso das
empresas, ampliando consideravelmente suas dívidas em moeda
estrangeira. Todavia, diante da alta
dos custos da liquidez em USD em
2018, decorrente da postura mais
agressiva do Fed, surgiram tensões e
algumas moedas de ME sofreram
sérios reveses. No final de 2018,
havia sinais de que os equilíbrios
interno e externo estavam sendo
restabelecidos, em parte com o apoio
do Fundo Monetário Internacional. Se
esse processo tiver continuidade em
2019, os ME poderão se recuperar e
os investidores globais seriam
beneficiados.

Inovações em tecnologia e saúde
Nos últimos dez anos, as ações de
empresas de tecnologia foram o
principal fator determinante dos
mercados acionários globais. Desde
março de 2009, as ações de empresas de tecnologia que compõem o
índice MSCI World têm registrado
desempenho aproximadamente 200%
superior ao do mercado como um
todo. Mídias sociais, compras online e
dispositivos móveis cada vez mais
complexos conquistaram o mundo.
Para os investidores, é importante
saber se o crescimento desse setor
manterá essa força com o surgimento
de novas áreas de foco, como
realidade virtual e inteligência artificial.
Outro setor importante que provavelmente influenciará o destino dos
mercados acionários é o de saúde,
pois os investidores estão atentos aos
desenvolvimentos em terapia genética
e outros tratamentos inovadores.

credit-suisse.com/investmentoutlook
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Economia
global
Em resumo
Trajetórias de crescimento diferentes
O impacto das medidas de estímulo fiscal nos EUA provavelmente atingirá seu ápice durante 2019,
mas o crescimento deverá continuar acima da tendência por conta da solidez dos investimentos das
empresas, das contratações e do crescimento da massa salarial. Entretanto, é provável que o
crescimento da China desacelere para 6%. É provável que as tarifas de exportação impostas pelos
EUA, a letargia dos investimentos no setor industrial e a desaceleração do crescimento do consumo
funcionem como fatores limitadores. Na Europa e no Japão, a política monetária ainda folgada deverá
ajudar a manter moderada a dinâmica do crescimento. Entretanto, tudo indica que o crescimento de
diversos mercados emergentes continuará abaixo da média, pois suas autoridades econômicas estão
mais voltadas para o controle da inflação e do câmbio.
Movimentos inflacionários
Na maioria das economias avançadas, é provável que, apesar do aumento dos gastos de investimento, as limitações da capacidade produtiva aumentem ainda mais. Tendo em vista a queda do desemprego e a intensificação da escassez de mão de obra, o crescimento dos salários deverá continuar
ganhando fôlego. Dessa forma, apesar de uma recuperação moderada no aumento da produtividade,
o núcleo da inflação provavelmente continuará em alta gradual e os preços de commodities representam um risco de que ela venha a aumentar. Os bancos centrais continuarão a reagir em graus
variáveis, dependendo das restrições internas e externas.
De olho nos mercados emergentes
Até que ponto existe um risco de nova instabilidade econômica e financeira? Em muitas economias
avançadas, inclusive nos EUA, a trajetória insustentável da dívida pública é o principal risco de longo
prazo. Contudo, excetuando-se uma eventual instabilidade na Itália, é improvável que haja uma crise,
pois os balanços patrimoniais das famílias e dos bancos têm melhorado desde 2008, enquanto os
das empresas têm sofrido relativamente pouca deterioração. Na China, os altos níveis de endividamento deverão desacelerar o crescimento em vez de deflagrar uma crise. Os mercados emergentes
financeiramente frágeis são os que têm mais probabilidade de sofrer novas tensões.

credit-suisse.com/investmentoutlook
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Economia global Estímulo diminui, mas crescimento continua

Estímulo diminui, mas
crescimento continua
É provável que o impacto do estímulo fiscal nos EUA diminua,
mas o “dinheiro fácil”, o nível saudável de gastos de capital e a
continuidade do crescimento do emprego e dos salários deve
rão prolongar o ciclo econômico nas economias avançadas. Na
China, o crescimento deverá desacelerar ainda mais conforme
as autoridades econômicas optarem por estabilidade em vez
de fortes medidas de estímulo.

Uma solução para os con
flitos comerciais sustenta
ria a confiança dos empre
sários, os gastos com
investimentos e o cresci
mento.

A sincronia da expansão global em 2017 foi substituída por
um quadro de crescimento desigual em 2018. Após a
fraqueza no começo do ano, o crescimento econômico dos
EUA acelerou consideravelmente por conta das reduções
do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Na
China, o crescimento do PIB se manteve acima das
expectativas, apesar das medidas do governo para controlar a expansão excessiva dos empréstimos. Quando o
Federal Reserve dos EUA (Fed) assumiu uma postura mais
agressiva no segundo trimestre de 2018, começaram a
surgir dificuldades em diversos mercados emergentes
(ME), sobretudo na Argentina e na Turquia. Para evitar que
suas respectivas moedas se desvalorizassem ainda mais,
diversos bancos centrais de ME apertaram sua política
monetária, enfraquecendo consideravelmente o impulso do
crescimento. É provável que o enfraquecimento da demanda dos ME por importações seja um dos motivos que
levaram à redução do ritmo do crescimento da Zona do
Euro nos primeiros meses de 2018.
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Redução do estímulo fiscal
Nosso cenário básico para 2019 prevê uma desaceleração
moderada do crescimento do PIB global em relação a
2018, sobretudo em função da redução da intensidade do
estímulo fiscal nos EUA e do aperto da política monetária
nos ME, exceto na China (ver projeção na página 31).
Embora determinados aspectos da reforma tributária nos
EUA devam continuar aumentando os fluxos de caixa das
famílias e sejam positivos para as empresas, o impacto
desse estímulo fiscal deverá diminuir. Quanto às demais
economias avançadas, estimamos que a política fiscal seja
basicamente neutra, salvo por pequenas medidas de
estímulo no Japão e, possivelmente, na Zona do Euro. Por
sua vez, provavelmente os ME serão forçados a apertar sua
política fiscal.
Na maioria das economias avançadas, a política monetária
continua relativamente folgada em comparação com os
anos anteriores à crise financeira e com a maior parte dos
anos pós-crise. Em 2019, ela deverá continuar acomodativa, mesmo diante da continuidade da normalização, apesar
de alguns aumentos nos juros. A política monetária dos
EUA ainda não está particularmente apertada (ver gráfico
na página 18). Todavia, em 2019, ela deverá amortecer
gradualmente o crescimento dos EUA, ainda que seu
impacto possa, mais uma vez, ser maior sobre os ME, pois
a liquidez em USD é crucial para muitos deles.

credit-suisse.com/investmentoutlook
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Economia global Estímulo diminui, mas crescimento continua

O consumo deverá
continuar robusto na
maioria das econo
mias avançadas.

Empresas continuam investindo
Exceto se houver um agravamento considerável dos
conflitos comerciais globais – ou outros fatores que possam
aumentar a incerteza – estimamos que os gastos de capital
das empresas (capex) continuarão em expansão em 2019.
A necessidade de adaptar as cadeias de suprimento para
reagir às tarifas pode levar a alguns gastos de investimento. Os investimentos das empresas são essenciais para
prolongar o ciclo econômico conforme os estímulos do
governo sejam reduzidos.
No final de 2018, o otimismo das empresas continuou
sólido, sobretudo nos EUA, enquanto as restrições na
capacidade produtiva ainda estavam diminuindo e as
condições de empréstimos ainda eram favoráveis. Muitas
empresas provavelmente expandirão ainda mais sua fatia
de mercado em 2019, seja por meio de investimentos ou
por fusões e aquisições. As empresas em crescimento
geralmente têm balanços patrimoniais saudáveis e sólidas
posições de caixa. Além disso, é provável que os preços
elevados da energia provavelmente também sejam favoráveis, dada a importância continuada dos investimentos
relacionados à energia.

Por fim, as alegações de que as empresas que recompram
ações teriam menos recursos para investir não resistem a
uma análise mais rigorosa – pelo menos não nos EUA. Com
efeito, um estudo microeconômico realizado por analistas
do Credit Suisse com as ações que compõem o índice S&P
500 demonstra que essas duas atividades – ambas reflexo
da solidez do balanço patrimonial – apresentam correlação
positiva. Tendo em vista o nível de emprego elevado e ainda
crescente e a aceleração do crescimento da massa salarial,
o consumo deverá continuar robusto na maioria das
economias avançadas.

China segue padrão de contenção
Na China, a sólida posição em ativos estrangeiros e a
inflação baixa dão às autoridades econômicas uma margem
de manobra maior do que em muitos ME. Ao mesmo
tempo, devido ao nível elevado de endividamento das
empresas estatais e dos governos locais, é provável que as
autoridades econômicas chinesas evitem lançar novas
medidas agressivas de estímulo ao crédito. Ao contrário, é
provável que elas tomem apenas as medidas necessárias
para evitar que as tarifas norte-americanas prejudiquem
consideravelmente o crescimento. Também é improvável
que elas optem por uma desvalorização considerável do
RMB. Enquanto isso, a contribuição dos gastos das famílias
para o crescimento será restrita, porque o financiamento
imobiliário e o serviço da dívida (que, segundo nossas
estimativas, consomem quase 30% da renda familiar)
aumentaram substancialmente por conta da alta no preço
dos imóveis. Embora as taxas de crescimento da China
continuem bem acima da média mundial, é provável que
sua contribuição para crescimento global fique estável ou
até mesmo venha a diminuir após a recuperação de 2017
(ver gráfico abaixo).
Nossa perspectiva para o crescimento de outros ME
continua mais cautelosa, embora haja diferenças consideráveis entre os vários países. Naqueles com saldos exter-

Política monetária de economias avançadas ainda está folgada
Juros dos bancos centrais menos crescimento do PIB nominal (em pontos percentuais*)

nos vulneráveis, os reveses sofridos em 2018 provavelmente se prolongarão até 2019, conforme a política
monetária continuar voltada para a estabilização cambial.
As incertezas políticas aumentarão os riscos em diversos
países. Paralelamente, há países como a Rússia, cujo
aumento das receitas com exportação de commodities
deverá neutralizar a pressão advinda do aperto da liquidez
em USD.
Riscos positivos e negativos
Naturalmente, nosso cenário básico está sujeito a riscos
negativos e positivos. Em termos de riscos negativos,
questões específicas de determinados países, como a
situação fiscal da Itália, poderiam enfraquecer a perspectiva
de crescimento da Europa. Uma desaceleração maior do
que a esperada na China afetaria mais outras economias
asiáticas, mas também causaria impactos na Europa.
Empecilhos consideráveis nos mercados financeiros
(deflagrados, por exemplo, por um aumento inesperado na
inflação e os temores subsequentes de maior rapidez no
aperto da política monetária nos EUA) poderiam abalar a
confiança. Contudo, uma solução para os conflitos comerciais sustentaria a confiança dos empresários, os gastos
com investimentos e o crescimento. Além disso, ela daria
também um novo impulso para o prolongamento da
expansão.

Contribuição do crescimento elevado da China provavelmente diminuirá
Crescimento do PIB real da China (em %) e contribuição do país para o crescimento do PIB global
(em pontos percentuais, usando indicadores da paridade do poder de compra)
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Spotlight

Um risco importante é
que o impacto positivo
da demanda dos EUA
diminua sem que haja
um substituto à altura.

Os motores do ciclo
de negócios
As tendências de longo prazo do crescimento e as flutuações do ciclo econômico geram impacto considerável sobre
os mercados financeiros. Esta edição do Investment
Outlook focaliza sobretudo essas últimas.
Choques impulsionam os ciclos de produção industrial
Os ciclos econômicos são impulsionados por flutuações
(choques) na demanda ou na oferta agregadas. Os
choques de oferta mais comuns resultam de variações
súbitas no custo de matérias-primas amplamente utilizadas,
sobretudo do petróleo. Os choques na demanda agregada
resultam de mudanças na política monetária ou fiscal, que
incentivam ou restringem os gastos privados. Os excessos
ou carências de estoques industriais também ocasionam
flutuações no ciclo econômico, já que afetam a dinâmica da
produção industrial (PI). Nossos economistas destacam
que a PI global normalmente cai vertiginosamente a cada
3-4 anos, padrão que tem sido evidente nos dados dos
EUA e do Reino Unido desde o século XIX. Embora, até o
início da década de 1980, cada uma dessas quedas
vertiginosas tenha correspondido a uma recessão generalizada, esse não é mais o caso, provavelmente porque o
peso do emprego industrial na economia diminuiu e a
política monetária anticíclica se tornou mais eficaz. Como a
última vez em que ocorreu esse tipo de queda foi em 2015,
nosso cenário de risco prevê que a próxima fase de
fraqueza da PI global ocorrerá no final de 2019 ou 2020.

EUA na liderança
Embora seja relativamente fechada em termos de comércio
internacional, a economia dos EUA é um dos principais
determinantes do ciclo de negócios global. Isso provavelmente ocorre porque as autoridades econômicas dos EUA
estão mais voltadas para a estabilização do emprego e do
consumo interno que as de outros países e porque suas
decisões geram um impacto maior sobre a economia global
por intermédio dos mercados financeiros. Em todos os
períodos, exceto na esteira da crise financeira, os EUA
tiveram influência positiva sobre o ciclo econômico global
(ver gráfico na página 21). Por sua vez, o impacto da Zona
do Euro foi muito mais fraco, salvo no período de expansão
pré-2008. Desde então, a região tem sido um grande
empecilho para o ciclo econômico global. A China forneceu
um impulso cíclico apenas nos anos posteriores a 2008.
Para o futuro, um risco importante é que o impacto positivo
da demanda dos EUA diminua sem que haja um substituto
à altura.

Os EUA têm sido o propulsor preponderante da demanda agregada global
Variações nos gastos líquidos em bilhões de USD (são usadas médias anuais para os subperíodos)
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Observação A contabilidade da renda nacional demonstra que as variações no saldo em transações correntes de um
país correspondem à soma das variações dos gastos de suas famílias, empresas e governo. Um aumento dos gastos
(redução da poupança) aumenta o déficit em transações correntes e vice-versa. Este gráfico mostra a variação nas
transações correntes (os números positivos indicam uma piora do saldo em transações correntes), que pode, dessa forma,
ser interpretada como uma medida aproximada do impulso de demanda que um país proporciona ao resto do mundo.
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Mundo segue o ritmo de
aperto do Fed dos EUA
Nosso cenário básico prevê aumento gradual da inflação nas
economias avançadas e sua relativa estabilidade nos mercados
emergentes, ainda que com dispersão considerável. Estimamos
a continuação do aperto da política monetária global, mas em
ritmo moderado.

A evolução da inflação nas grandes economias, sobretudo
nos EUA e na Zona do Euro, será um dos principais
determinantes dos mercados financeiros em 2019. As
surpresas de alta da inflação representam um risco maior
para os mercados de ações e renda fixa do que pequenas
decepções quanto ao crescimento econômico. Um exemplo disso ocorreu em janeiro de 2018, quando um pequeno
aumento inesperado na inflação dos salários nos EUA
ocasionou a maior correção do ano no mercado acionário.

imprevisto, os mercados de trabalho deverão continuar
apertados, alimentando ainda mais a alta dos salários. A
literatura acadêmica sugere que, após a crise financeira, os
ganhos salariais têm sido mais fracos devido ao poder de
compra crescente das grandes empresas, particularmente
no setor de serviços. Contudo, a escassez de mão de obra
parece ter aumentado consideravelmente também nessas
áreas, enquanto indícios obtidos junto às próprias empresas
sugerem que os ganhos salariais estão acelerando.

Mais dinheiro no bolso dos trabalhadores
De acordo com nosso cenário básico, em 2019 o núcleo
da inflação subirá pouco nos EUA, na Zona do Euro e em
diversas outras economias desenvolvidas, à medida que
diminuírem as restrições da capacidade instalada. Até o
final de 2019, as taxas de desemprego nos EUA e na
Europa provavelmente se aproximarão de seus níveis
mínimos nos últimos 20 anos. Os mercados de trabalho
estão apertados na Alemanha, Reino Unido, Suíça, Canadá
e Austrália. Atualmente, até mesmo os salários no Japão
estão em alta depois de terem apresentado queda durante
a maior parte das duas últimas décadas. Isso posto, a taxa
absoluta de ganhos salariais ainda está bem abaixo dos
máximos anteriores à crise, inclusive nos EUA. Todavia,
somos da opinião de que, salvo por um choque econômico

Cuidado com os “coringas” da inflação
A inflação dos salários não se traduz diretamente em
inflação de preços. Outros custos, entre eles os pagamentos de juros e o custo dos insumos (sobretudo de matérias-primas como o petróleo) são determinantes fundamentais
da inflação total. Os aumentos consideráveis nos preços do
petróleo em 2007, 2008 e 2011 foram o principal motivo
da alta da inflação total nesses períodos. Caso se confirme
nosso cenário de crescimento global, em 2019 o preço do
petróleo e de outras commodities cíclicas pode subir ainda
mais. O custo de juros também deverá aumentar lentamente. Tendo em vista o sólido crescimento da demanda final,
é improvável que a parcela de custos absorvida pelos lucros
das empresas aumente, pois tais aumentos normalmente
ocorrem quando a demanda está fraca. Apesar de esperar-

Inflação nos mercados desenvolvidos está de volta aos patamares anteriores à crise
Inflação nos preços ao consumidor em dez dos principais mercados desenvolvidos* e oito dos principais mercados emergentes** (dados trimestrais, em %); a linha indica a média, enquanto as sombras indicam +/- um desvio padrão
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*	Mercados desenvolvidos:
Alemanha, Austrália, Canadá, EUA, França, Itália, Japão, Reino Unido, Suécia, Suíça
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África do Sul, Brasil, China, Índia, Indonésia, México, Rússia, Turquia
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mos aumento dos indicadores da produtividade da mão de
obra nos EUA e em outros mercados desenvolvidos, isso
não deverá amortecer significativamente a inflação. Em
resumo, agora que a inflação média da maioria das
economias avançadas está próxima dos níveis registrados
em meados do ciclo econômico anterior (2004/2005), um
novo aumento parece improvável (ver projeção na página 31).
Mercados emergentes assumem trajetória diferente
Nos mercados emergentes (ME), a inflação pode assumir
uma trajetória diferente das economias avançadas. Após
2011, a inflação nos ME divergiu da das economias
avançadas porque o crescimento continuou robusto nos
primeiros e enfraqueceu nessas últimas depois da crise da
Zona do Euro. Em seguida, a inflação de ME caiu, acompanhando os preços do petróleo e a desaceleração do
crescimento da China. Para o futuro, a inflação total dos
ME poderá subir um pouco, devido ao aumento nos preços
de energia e ao enfraquecimento geral de suas moedas em
2018. A nosso ver, porém, é provável que as autoridades
monetárias da maioria dos ME passem a se concentrar na
estabilização cambial, ajudando a estabilizar a inflação no
decorrer de 2019.
Juros deverão subir
O cenário básico de continuidade do crescimento econômico e aumento moderado da inflação sugere que, em 2019,
haverá um aperto na política monetária da maioria das
Bancos centrais têm feito um aperto considerável
desde o início de 2018
Número de aumentos x reduções dos juros dos bancos
centrais nos seis meses anteriores (porcentagem líquida)
80

economias avançadas e de algumas economias emergentes. No momento da preparação deste texto, o mercado de
futuros sugeria que a taxa dos Fed funds encerraria 2019
abaixo de 3%. Isso significaria um ou dois novos aumentos
dos juros em 2019, depois de um provável aumento em
dezembro de 2018, levando a taxa real dos Fed funds para
cerca de 1%, em linha com nossa projeção. Em sua
reunião de setembro de 2018, o Comitê Federal de
Mercado Aberto do Fed retirou uma referência a sua
política monetária como “acomodativa”. Embora Jerome
Powell, novo presidente do Fed, tenha evitado fazer
estimativas precisas dos juros “neutros”, o consenso das
estimativas normalmente fica em torno de 3%. Dessa
forma, muitos participantes do mercado provavelmente
considerarão a política monetária dos EUA próxima de um
aperto até o fim de 2019. Entretanto, o Banco Central
Europeu (BCE) deverá encerrar suas compras líquidas de
ativos no fim de 2018 e dificilmente elevará os juros antes
do segundo semestre de 2019. Portanto, a política da
instituição continuará acomodativa.
Em 2018, os bancos centrais de ME tiveram de enfrentar
um aperto na política do Fed e a valorização do USD. Para
eles, o cenário de risco seria o USD passar por nova
valorização acentuada, simultaneamente ao enfraquecimento do crescimento global. Isso traria muitas dificuldades
para as autoridades econômicas. Mesmo na eventualidade
mais positiva de solidez do crescimento global sem uma
tendência ampla de alta do USD, os juros dos bancos
centrais de ME tenderão a subir em vez de cair em razão
do aumento dos juros nas economias avançadas. Contudo,
ainda estimamos que, em termos globais, os juros dos
bancos centrais encerrem 2019 bem abaixo dos picos
registrados no ciclo econômico anterior. Isso está em
consonância com o fato de que o ciclo atual não é movido
pela forte expansão do crédito que caracteriza o amplo
superaquecimento da economia.

Spotlight
Apregoar o fim da globalização pode
ser prematuro
A intensificação dos conflitos comerciais em 2018 fez
surgir o fantasma da reversão da tendência de globalização registrada desde a II Guerra Mundial. A nosso
ver, esse temor é exagerado, pois a maioria das
empresas e países continua com forte interesse em
manter os mercados (mais ou menos) abertos. Além
disso, acreditamos que as tarifas introduzidas pelos
EUA em 2018 têm sido, até agora, limitadas demais
para gerar um efeito de peso.
Isso posto, nosso indicador simples de globalização
(exportações globais como percentual do PIB global)
está estagnado desde a crise financeira de 2008, mas
Desaceleração da penetração do comércio é, em
grande parte, cíclica
Total de exportações globais como % do PIB global
35

30

60
25
40
20

20
0

15

-20
10
-40
5

-60
-80

1964 1970
2000

2002

2004

2006

2008

2010

Última observação outubro de 2018
Fontes Thomson Reuters Datastream, Credit Suisse

24

Investment Outlook 2019

2012

2014

2016

2018

1976

1982

1988

Última observação 2017
2018 estimativa do Credit Suisse,
estimativa do Netherlands Bureau for
Economic Policy Analysis
Fontes Banco Mundial, Credit Suisse

1994

2000

2006

2012

2018

Recessões nos EUA e
desaceleração na China
(2015/16)

sobretudo por motivos cíclicos: o crescimento do
comércio normalmente desacelera durante as recessões, aparentando interromper a tendência de globalização. Além disso, grandes quedas na demanda por
commodities e nos seus preços geram o mesmo
impacto. Esse efeito é amplificado quando a queda dos
preços das commodities reduz a demanda por bens de
capital relacionados à mineração. Por fim, o comércio
também tende a desacelerar em períodos de enfraquecimento do USD, sobretudo devido à queda da demanda por importações nos EUA; as ocorrências anteriores
de imposição de tarifas pelos EUA (governo Nixon em
1971 e governo G. W. Bush em 2002) coincidiram com
períodos de fraqueza do crescimento ou do USD.
É improvável que a globalização retome a tendência de alta acentuada
Em linha com essa análise, nosso indicador de globalização começou a se recuperar com a melhora do
crescimento da China após 2016 e a recuperação do
USD e dos preços do petróleo em 2018. Contudo,
acreditamos ser improvável que o indicador retome sua
tendência de alta acentuada no futuro próximo. Em
primeiro lugar, o crescimento da China e de outros
mercados emergentes fortemente expostos ao comércio pode desacelerar por um período mais longo. Além
disso, as barreiras não tarifárias introduzidas por muitos
países após a crise financeira podem ter efeito negativo
duradouro sobre o comércio. Em terceiro lugar, a
crescente rede de tratados bilaterais pode ter simplesmente redirecionado o comércio em vez de impulsioná-lo. Por fim, a globalização das cadeias de suprimento
pode ter estagnado, pelo menos temporariamente,
quando os custos da mão de obra passaram a subir
mais rapidamente em alguns ME que haviam sido
destinos da terceirização da produção. Com o aumento
das barreiras comerciais, o incentivo para deslocar a
produção para os países que estiverem impondo
barreiras poderá alimentar ainda mais essa tendência.
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O teste de estresse da
economia global
As retrações econômicas ou crises financeiras normal
mente ocorrem quando uma economia exibe desequilí
brios consideráveis. Em comparação com 2007, os dese
quilíbrios das famílias estão bem menores nos EUA, mas
houve aumento nos desequilíbrios fiscais. Na Zona do
Euro, os equilíbrios externo e fiscal melhoraram. Nos
mercados emergentes (ME), o quadro é ambíguo.

As empresas já alongaram suas
dívidas, de forma que o repasse
do aumento das taxas de juros
para os custos financeiros será
muito mais lento do que em
ciclos anteriores.

Nosso cenário básico para a economia global é um tanto
otimista, apesar de alguns riscos descritos acima. Ainda
assim, países de peso apresentam possíveis vulnerabilidades em comparação com os anos que antecederam
recessões ou crises anteriores.
Famílias dos EUA em melhores condições
O gráfico da página 28 mostra uma teia de aranha de uma
gama relativamente ampla de indicadores econômicos e
financeiros que permitem uma avaliação diferenciada dos
riscos. Comparando-se o período atual com períodos
pré-recessão anteriores, chega-se aos seguintes resultados:

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ
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 mercado de trabalho dos EUA, medido pelo hiato do
O
desemprego, parece apresentar escassez um pouco
maior do que em 2007. Todavia, as pressões
inflacionárias são menores, sugerindo menos
necessidade de um aperto significativo na política
monetária. Essa distinção é importante, porque fases
de superaquecimento tenderam a atuar como
catalisadores das recessões posteriores (como ocorreu
em 1991).
 s famílias dos EUA estão em condições muito melhores
A
do que em 2007. Embora o aumento dos juros eleve
gradualmente os pagamentos do serviço da dívida, o
risco para a economia parece limitado. Isso se deve
também ao fato da avaliação dos imóveis estar menos
exagerada, o que sugere que o mercado habitacional
apresenta uma probabilidade muito menor de deflagrar
uma retração.
 s balanços das empresas, porém, estão mais expostos.
O
Enquanto os juros estiverem relativamente baixos e o
crescimento estiver robusto, as empresas não deverão
ter problemas em encontrar financiamento. Por outro
lado, um aumento mais acentuado dos juros e/ou uma
desaceleração econômica seriam mais preocupantes.
Contudo, os spreads das obrigações parecem estar
descontando um aumento dos riscos para as empresas.
Além disso, as empresas já alongaram suas dívidas, de
forma que o repasse do aumento das taxas de juros para
os custos financeiros será muito mais lento do que em
ciclos anteriores.
credit-suisse.com/investmentoutlook
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 desequilíbrio externo (isto é, o volume de transações
O
correntes em relação ao PIB) é mais favorável do que
em períodos pré-recessão anteriores. Entretanto, ele
tem piorado desde 2013 e projeta-se que venha a se
deteriorar ainda mais.

ȷȷ

 desequilíbrio fiscal é maior do que em períodos
O
pré-recessão anteriores. Antes da recessão de 2001, o
orçamento federal atingiu um superávit superior a 2,5%
do PIB; em meados de 2007, o déficit estava pouco
acima de 1% do PIB. Apesar de quase 10 anos de
expansão, atualmente o déficit está em cerca de 4%
do PIB e provavelmente irá se deteriorar ainda mais
devido à redução de impostos efetuada em 2018.

ȷȷ

 endividamento do setor público vem aumentando e
O
está acima de 100% do PIB (sem incluir o grande
volume de passivos não provisionados do setor público).

ȷȷ

Nos níveis atuais de juros moderados, existem poucas
dificuldades para o refinanciamento da dívida. Contudo, um
aumento considerável dos juros agravaria esse quadro e
poderia ocasionar uma alta acentuada dos juros como
percentual do PIB. Todavia, é bastante improvável que haja
uma inadimplência do governo dos EUA, tendo em vista o
potencial do Fed de atuar como credor de último recurso.
Por outro lado, se a economia operar a plena capacidade, o
afrouxamento da política do Fed poderia aumentar os riscos
de inflação. Inversamente, embora os aumentos de impostos ou os cortes nos gastos possam ajudar a dinâmica fiscal,
eles criariam empecilhos ao crescimento. Ainda assim, em
nossa opinião é improvável que as extravagâncias fiscais
sejam um grande problema para os mercados financeiros
em 2019.

Zona do Euro enfrenta endividamento alto e crescimento baixo
Na Zona do Euro, as principais vulnerabilidades – isto é, o
equilíbrio fiscal e o equilíbrio externo dos países-membros – melhoraram consideravelmente em relação a 2007
(ver gráfico abaixo). O principal problema dessa região é o
endividamento público elevado, particularmente na Itália,
aliado ao baixo crescimento econômico. Além disso, como
o BCE está reduzindo suas compras de ativos (isto é, o
afrouxamento quantitativo), as pressões sobre a dívida do
setor público poderão aumentar. Dado o imenso volume da
dívida italiana (aproximadamente EUR 2,3 trilhões, ou
130% do PIB), qualquer sinal de que o governo esteja de
fato abandonando a disciplina fiscal poderia gerar efeitos
altamente desestabilizadores também fora do país, inclusive
porque o setor bancário italiano continua bastante exposto
à dívida pública.
Enquanto o risco fundamental de instabilidade tem diminuído na Zona do Euro, a perspectiva para o Reino Unido é
menos clara. Assim como os EUA, o Reino Unido também
continua apresentando um déficit duplo. Porém, no seu
caso o equilíbrio externo tem mais importância que o déficit
fiscal. Tendo em vista a credibilidade do Banco da Inglaterra, parece improvável que esta situação evolua para uma

Vulnerabilidades dos EUA são, em grande parte, menores do que em 2007
Indicadores selecionados de vulnerabilidade econômica e financeira antes de recessões anteriores e atualmente
(escores Z*)

Assim como os EUA,
o Reino Unido tam
bém continua apre
sentando um déficit
duplo.
crise financeira, mas caso continue havendo incerteza
quanto às relações com a UE poderão surgir dúvidas sobre
como financiar o desequilíbrio externo.
Mercados emergentes: solidez supera as fragilidades
A nosso ver, as fragilidades dos ME como um todo são
bastante limitadas. Contudo, alguns países, sobretudo
Argentina, Turquia e África do Sul, são consideravelmente
dependentes da poupança externa, o que deve ser encarado como um sinal de alerta. Todavia, os desequilíbrios
externos são menos sérios em outros países importantes
do bloco, como o Brasil, o México e a Indonésia. Em
comparação com a década de 1990, a situação melhorou

Déficits duplos têm melhorado em quase todos os países da Zona do Euro
Saldo fiscal e transações correntes (em % do PIB)
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de maneira realmente radical. Países que vivenciaram uma
crise de grandes proporções naquela ocasião, sobretudo a
Tailândia e a Malásia, tiveram uma melhora considerável em
suas transações correntes. Mas, na maioria dos países,
houve certo grau de deterioração da disciplina fiscal.
China contém o apetite pelo endividamento
A China encontra-se em uma situação fiscal especial: a
dívida do governo central não é muito alta, mas a das
empresas estatais e dos governos locais tem aumentado
acentuadamente desde a crise financeira. A dívida das
famílias também é alta em relação à renda familiar. Como a
maior parte da dívida da China é denominada em moeda
local e as dívidas de setores estratégicos são garantidas
pelo governo central, consideramos que o risco de uma
crise financeira é bastante limitado. Além disso, há algum
tempo têm sido empreendidos esforços para a redução da
dívida. A China está tentando também conter a concessão
de empréstimos fora de seu sistema bancário. Em geral, as
mudanças na política financeira e as preocupações com o
endividamento excessivo estão funcionando como um freio
para o crescimento chinês, um padrão que deverá se
manter. A disputa comercial com os EUA ou outros
possíveis choques representam um dilema para as autoridades econômicas chinesas, que poderão precisar lançar
novas medidas de estímulo para impedir uma desaceleração mais acentuada do crescimento. Contudo, uma crise
parece improvável.

Projeções de crescimento e inflação

A vulnerabilidade financeira dos mercados emergentes é menor do que na década de 1990
Saldo em transações correntes (como % do PIB)
Aumento da vulnerabilidade

A disputa comercial com os EUA ou
outros possíveis choques representam
um dilema para as autoridades
econômicas chinesas, que poderão
precisar lançar novas medidas de
estímulo para impedir uma desace
leração mais acentuada do cresci
mento. Contudo, uma crise parece
improvável.

Riscos de crise ainda são raros
Para concluir, acreditamos que, na maioria dos países e
setores, o potencial de instabilidade financeira é menor do
que antes da crise financeira de 2008. As exceções são
alguns ME, cujo setor privado é mais vulnerável devido a
níveis elevados de dívidas em moeda estrangeira. No caso
da China e dos EUA, países nos quais a dívida privada
também é alta, há exposição sobretudo à moeda nacional,
o que traz menos riscos. Na Zona do Euro, observamos
uma melhora considerável nos indicadores de estabilidade
financeira, mas também uma continuidade dos riscos
políticos. Da mesma forma, os conflitos comerciais são
essencialmente políticos, de modo que nosso cenário
básico prevê que as principais partes envolvidas não
cometerão erros graves de julgamento que possam
deflagrar uma turbulência considerável. Finalmente,
salientamos que o aumento da dívida do setor público dos
EUA é um dos principais problemas de longo prazo. O risco
não é de uma moratória da dívida, mas sim de uma queda
no crescimento assim que se encerrarem as medidas de
estímulo fiscal. Isso poderia exacerbar as tensões políticas
sobre a estratégia para controlar a dívida. Uma das opções,
ainda que improvável, seria exercer uma pressão mais
deliberada para que o Fed aumente a inflação para reduzir
a dívida em termos reais, mas isso possivelmente traria
consequências graves para a estabilidade do mercado de
títulos do Tesouro e para o USD.

Diminuição da vulnerabilidade

2017 – 2018
2006 – 2007

Argentina

Década de 1990 antes da crise

Brasil

PIB real (variação anual, em %)
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2019P**

Mundo

3.3
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Última observação 08 de novembro de 2018
Fontes Thomson Reuters Datastream, Haver Analytics, Credit Suisse

Observação: As indicações e cenários para os mercados financeiros contendo dados históricos ou
projetados de desempenho não constituem indicadores confiáveis de desempenho futuro.
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*	E: estimativa
**	P: projeção
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Regiões em foco

Reino Unido

Prevemos um crescimento um pouco maior,
mas ainda assim contido. Provavelmente,
as dúvidas em relação ao resultado do processo do Brexit limitarão os gastos de
investimento enquanto a perspectiva para
as cadeias de suprimento, como as da produção automobilística e do setor financeiro,
não estiver mais clara. Um Brexit suave seria benéfico para a GBP. É provável que o
Banco da Inglaterra continue em compasso
de espera.

Fortes laços: desempenhos regionais
num mundo interconectado

Leste Europeu e Rússia

É provável que o crescimento da Rússia
continue fraco, ainda que o aumento dos
preços de energia sustente as exportações.
Os riscos para a moeda e os títulos de
dívida do país são limitados devido à solidez
do equilíbrio externo e à credibilidade da
política econômica. Por sua vez, é provável
que o crescimento da Europa Central e do
Leste Europeu continue sólido, devido aos
fortes laços dessa região com a Europa
Ocidental.

Japão

É provável que o Japão apresente crescimento robusto em 2019, com a continuidade da expansão dos investimentos das
empresas. O crescimento dos salários
deverá sustentar os gastos com consumo,
mas o aumento da alíquota do imposto
sobre vendas, planejado para o fim de
2019, traz alguns riscos. As exportações
poderão ser afetadas negativamente pela
desaceleração do crescimento da China. O
Banco do Japão poderá ajustar ligeiramente
sua meta para o rendimento dos títulos públicos do país, mas provavelmente manterá
uma política branda.

China

É provável que o crescimento da China
enfraqueça um pouco em 2019. É provável
que endividamento e o serviço da dívida
relativos a financiamentos imobiliários provavelmente contenham o consumo, e é
provável que o aumento dos gastos de
investimento continue contido. O governo
provavelmente fará apenas o estritamente
necessário em termos de estímulo ao
crédito e desvalorização do RMB para proteger a economia do impacto das tarifas
impostas pelos EUA.

Zona do Euro

Como a política monetária ainda é favorável e o
emprego está em alta, a demanda interna deverá
continuar a se expandir. A solidez do crescimento
dos EUA e a estabilização da China e dos mercados emergentes (ME) deverão sustentar as exportações. Como é provável que o Banco Central
Europeu comece a aumentar os juros apenas no
segundo semestre de 2019, a valorização do EUR
deverá ser, na melhor das hipóteses, moderada.
Entre os riscos de cauda estão a eventualidade de
um Brexit “difícil” e de uma crise da dívida na Itália.

América do Norte

Um dos grandes riscos para essa região
diminuiu após os EUA, o México e o
Canadá chegarem a um acordo sobre as
alterações no tratado do NAFTA. Apesar do
enfraquecimento dos estímulos fiscais, o
crescimento dos EUA deverá continuar
acima da tendência em 2019 e a inflação
deverá subir moderadamente. Dessa forma,
é provável que o Federal Reserve dos EUA
continue aumentando os juros em ritmo
constante. O Canadá e o México também
deverão ser beneficiados pelo sólido crescimento norte-americano. No longo prazo, o
enorme déficit orçamentário dos EUA
poderia representar um risco se sua traje
tória vier a se tornar insustentável.

Austrália
Oriente Médio
África

América do Sul

É provável que Brasil e Argentina – as duas
maiores economias da região – continuem
fracos em 2019, mas espera-se que esta
última comece a enfrentar algumas de suas
profundas deficiências econômicas e fiscais,
agora que está comprometida com um programa de financiamento do Fundo Monetário
Internacional (FMI). Com o fim do impasse
pré-eleitoral, a probabilidade de que o Brasil
também possa tentar solucionar alguns problemas similares é cada vez maior. A perspectiva econômica da Colômbia, Chile e Peru
continua a melhorar e esses países deverão
ser beneficiados pelo aumento dos preços
das commodities.
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Na Turquia, a crise cambial ocorrida em
2018 aumentou acentuadamente a
inflação e corroeu a confiança dos empresários. Contudo, graças às medidas
de estabilização, uma recuperação
deverá ter início ao longo de 2019. O
aumento dos preços favorece os exportadores de petróleo do Oriente Médio,
mas o Irã vive uma crise econômica, em
parte devido a novas sanções. É provável que o crescimento continue sólido
em Israel.

É provável que o crescimento da
África do Sul acelere um pouco em
2019, por conta do aumento dos
preços das commodities, mas o
fracasso persistente na implementação de reformas poderá continuar prejudicando seu desempenho. O mesmo se aplica à Nigéria,
maior economia do continente.
Enquanto isso, no Egito as reformas implementadas no âmbito do
programa do FMI de 2016 continuam gerando frutos, com projeção de crescimento sólido e de
queda da inflação em 2019.

Suíça

A economia suíça deverá ser beneficiada
pela continuidade do crescimento saudável
de seus principais parceiros comerciais.
Como é provável que o Banco Nacional
Suíço continue em compasso de espera até
que o BCE comece a aumentar os juros, o
fôlego do CHF deverá diminuir. Paralelamente, provavelmente o crescimento da
demanda interna perderá fôlego à medida
que a imigração se estabilizar em um
patamar mais baixo, enquanto o aumento
da capacidade excedente nas unidades de
locação deva desacelerar a construção civil.

A perspectiva econômica para a Austrália
continua robusta. O aumento dos preços do
minério de ferro e da energia deverão
estimular as exportações, embora desaceleração esperada no crescimento chinês
represente um risco. Por outro lado, a forte
confiança dos empresários sugere que é
provável que os gastos de investimento
continuem sólidos. O aumento da taxa de
emprego deverá sustentar o consumo, mas
a alta dos juros sugere que o setor imobiliário pode esfriar um pouco.

Índia

Embora seja provável que, em 2019, a
Índia continue tendo o crescimento mais
acelerado entre as grandes economias, o
aperto das condições financeiras globais
em 2018 traz riscos para essa perspectiva.
Diante do aumento do déficit em transações correntes do país, em parte devido ao
aumento dos preços do petróleo, aliado à
desvalorização da INR em relação ao USD
a partir de janeiro de 2018, o banco central
indiano poderá precisar apertar sua política
monetária de forma mais significativa.

Ásia emergente (exceto China)

É provável que o crescimento na Coreia do Sul,
Taiwan e Hong Kong diminua um pouco em meio à
desaceleração do crescimento na China Continental
e, mais especificamente, das exportações de tecnologia. No Sudeste Asiático, o crescimento provavelmente continuará bem maior por conta da solidez
dos investimentos e do consumo. Contudo, o aperto
da política monetária para estabilizar a moeda traz
riscos para as economias que apresentam saldos
externos mais fracos (Indonésia e Filipinas).

credit-suisse.com/investmentoutlook
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Supertrends: Investir
em transformações
Em maio de 2017, assumimos uma abordagem diferente de
investimento em ações ao lançarmos nossas cinco Supertrends.
Esses temas de investimento de longo prazo parecem ter
encontrado ressonância entre os investidores e têm registrado
aumento de avaliações desde seu lançamento.
Inseguros devido a disrupções nos mercados financeiros,
os investidores de hoje estão em busca de abordagens de
investimento diferentes. Entre elas estão áreas em evolução, como investimentos de impacto e novas abordagens a
classes de ativos tradicionais. Em maio de 2017, lançamos
nossas Supertrends como uma forma alternativa de investir
em ações globais. Naquele momento, os investidores já
estavam diante de uma conjuntura de investimentos em
ações globais cada vez mais complicada, com avaliações
exageradas em alguns mercados e grandes diferenças de
desempenho entre os diversos setores e regiões. Nosso
raciocínio era que o investimento passivo em ações, típico
da era do afrouxamento quantitativo – como os fundos
negociados em bolsa (ETF) de índices de ações globais – não teria mais o mesmo desempenho no futuro.
Abordagem diferenciada
Desenvolvemos as Supertrends com a intenção de investir
em empresas globais cotadas em bolsa, mas seguindo
temas de alta convicção bastante claros. Esses temas
baseiam-se em tendências sociais que, em nossa opinião,
impulsionarão a política econômica, os resultados das
empresas e o desempenho das ações de maneira significativa durante vários anos. São temas variados que incluem o
envelhecimento populacional, a geração do milênio, o
progresso tecnológico, a ascensão da multipolaridade
global e a modernização da infraestrutura mundial.
Como parte do tema da tecnologia, nossos investimentos
em áreas como inteligência artificial, realidade virtual e
saúde - que, nos últimos dezoito meses, registraram, sem
exceção, retornos de dois dígitos - têm demonstrado ser os
mais sólidos. Porém, a área de infraestrutura foi a de
desempenho mais lento, mas deverá ser beneficiada por
novos catalisadores em 2019, à medida que a política
econômica voltar a focalizar gastos nessa área.
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Até agora, muitos clientes que incluíram ações ou produtos
de Supertrends em suas carteiras têm feito isso de forma
secundária, para complementar suas posições já existentes. Contudo, com o passar do tempo e supondo-se que as
Supertrends continuem gerando os resultados esperados,
prevemos que os investidores poderão dedicar uma parcela
maior de suas carteiras de ações a esses temas, popularizando-os como alvos de investimentos.
De olho na sustentabilidade e no impacto
Da mesma forma, acreditamos que os investidores estão
cada vez mais procurando montar carteiras que atendam a
critérios ambientais, sociais e de governança (ASG). Cada
vez mais investidores avançam mesmo mais e investem
com vistas a gerar um impacto social ou ambiental específico. Uma de nossas Supertrends – “Valores da geração do
milênio” – já reflete essa tendência de investimento cada vez
mais importante: ela mantém aplicações somente em
ações que atendam a critérios mínimos de A SG.
Novas soluções de investimentos de impacto são voltadas
para duas das principais questões da atualidade: saúde e
educação. Essas soluções ajudam a propiciar um elo entre
as necessidades de capital (por exemplo, estudantes que
pretendem ingressar em uma universidade) e necessidades
dos investidores nessas áreas. As páginas a seguir
oferecem mais informações sobre alguns dos caminhos
empolgantes que o Credit Suisse tem seguido para
popularizar os investimentos de impacto.

Investimentos susten
táveis e inteligentes
Os investimentos sustentáveis e de impacto têm registrado um notável
crescimento. A melhor expressão da necessidade urgente de liberar o
poder positivo do capital de promover transformações encontra-se nos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS). A
inclusão desses objetivos como áreas propícias a investir é uma das
principais tendências em investimentos sustentáveis e de impacto.
Nos últimos anos, as finanças sustentáveis e os investimentos de impacto têm registrado um notável crescimento.
Em especial, os investidores institucionais têm sido os
impulsionadores da demanda global por investimentos
sustentáveis, que totalizaram de USD 23 trilhões em 2016,
de acordo com a Global Sustainable Investment Alliance.
Tem havido um aumento notável do interesse e da demanda também em outros dos principais segmentos de clientes
que atendemos, tais como fundações e donos de fortunas
pessoais, sobretudo pela nova geração, que costuma
apoiar causas e é foco de nossas supertrends.
Os principais objetivos de investimento identificados pelos
investidores sustentáveis e de impacto são obter retornos
atraentes complementados por uma atenuação de riscos e
diversificação da carteira, e claro, de contribuir para transformações no mundo.
Abordagem cautelosa na seleção de ações
Nos investimentos sustentáveis com base em fatores
ambientais, sociais e de governança (ASG), é feita uma
triagem de empresas, excluindo as controversas ou que
infrinjam normas básicas, e promovendo investimentos
sustentáveis por meio da seleção daquelas com a melhor
avaliação de seus respectivos setores. Há cada vez mais
dados de qualidade que corroboram esses objetivos de
investimento – como, por exemplo, as fortes correlações
entre as notas altas obtidas pelas empresas na área ASG e
seu desempenho financeiro –, usando os fatores ASG
como indicadores para prever uma volatilidade futura nos
lucros e como refúgio defensivo durante períodos de correção de mercado.
Finanças e investimentos de impacto fazem a diferença
Os investimentos de impacto mensuráveis vão ainda mais

longe e são fundamentais para preencher a enorme lacuna
no financiamento necessário para cumprir os 17 ODS da
ONU. Entre esses objetivos, a educação superior destacase como investimento de impacto profundo, pois cria uma
classe média estável capaz de sustentar e desenvolver a
economia e a sociedade como um todo. Nos mercados em
desenvolvimento, a matrícula em escolas primárias atingiu
91%, de acordo com a ONU. Contudo, poucos jovens têm
condições de continuar estudando em escolas secundárias
e os que podem estudar em universidades são ainda menos, devido aos recursos limitados de muitas famílias e aos
desafios de financiamento enfrentados pelos governos.
A criação de estruturas inovadoras na área de finanças de
impacto possibilita investir em projetos de educação superior que geram retornos para os investidores. Os estudantes têm acesso ao financiamento com juros módicos, permitindo-lhes frequentar uma universidade de alta qualidade.
A qualidade desses empréstimos é alta: os estudantes
normalmente apresentam um índice de adimplência bem
acima da média. Além disso, o investimento em obrigações
securitizadas é diversificado, pois seus ativos subjacentes
são centenas de empréstimos de qualidade concedidos a
estudantes talentosos, com baixa correlação com os mercados de capitais.
Investimentos inteligentes
O Credit Suisse conta com 15 anos de experiência em
investimentos de impacto nas áreas de educação, inclusão
financeira, mudança climática, investimentos com foco em
igualdade de gênero e moradias a preço acessível. Com
base em nossa experiência, podemos afirmar que investir
em empresas e oportunidades sustentáveis e que gerem
impacto é um investimento inteligente.

credit-suisse.com/investmentoutlook
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Retribuir à sociedade –
investimentos de
impacto e educação
Os investimentos de impacto têm apresentado crescimento
explosivo, já que as pessoas estão em busca de investimentos
que gerem não apenas retorno financeiro, mas também
impacto social e ambiental positivo e mensurável. Essa área
está alinhada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentá
vel (ODS) das Nações Unidas, que incluem igualdade de gêne
ro, água limpa, fome zero e educação de qualidade nos níveis
primário, secundário e terciário.
Para os estudantes de países de baixa renda, os obstáculos à educação superior podem parecer intransponíveis.
De acordo com dados da UNESCO, embora 91% das
crianças em países em desenvolvimento estejam matriculadas no curso primário, nos países menos desenvolvidos
apenas 1 a cada 12 jovens adquirirão as competências de
nível secundário.
Muitos jovens não têm condições de continuar estudando
em escolas secundárias e no ensino superior devido aos
recursos financeiros limitados de seus pais e aos desafios
de financiamento enfrentados pelos governos. Além
disso, as doações voltadas para o ensino superior representam apenas uma fração do volume global de doações.
Um indivíduo comum em Serra Leoa teria de trabalhar
mais de 100 anos para pagar por um ano de estudos em
Harvard.
Na entrevista a seguir, Marisa Drew, diretora executiva do
Impact Advisory & Finance Department (IAF), o recémcriado departamento de assessoria financeira na área de
investimentos de impacto do Credit Suisse, discute como
os investidores podem contribuir para uma mudança
positiva na educação.
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Até que ponto há a necessidade de iniciativas
privadas na área de educação?
A interferência do setor privado é absolutamente essencial.
Num relatório publicado em 2015, a UNESCO estimou
que, entre 2015 e 2030, a falta de financiamento da
educação seria de pelo menos USD 39 bilhões por ano. A
UNESCO está fazendo um apelo por um aumento no
volume e na qualidade de meios de financiamento para
cumprir um ODS ambicioso: educação de qualidade em
todos os níveis de ensino, em todos os países, independentemente de gênero.
Em que grau de desenvolvimento se encontra o
mercado de investimentos de impacto em educação
como um todo?
Hoje, o mercado de investimentos de impacto em educação
é relativamente incipiente se comparado com outros ODS,
como o de energia limpa. Historicamente, o financiamento
da educação tem sido responsabilidade sobretudo de
círculos filantrópicos e de entidades sem fins lucrativos. A
pesquisa publicada em 2018 pela Rede Global de Investimento de Impacto (Global Impact Investing Network, GIIN)
mostrou que somente 4% dos ativos de investimento de
impacto sob gestão são direcionados para a educação.
Contudo, há no setor privado uma conscientização crescente
de que existe uma enorme lacuna de financiamento. De
acordo com a GIIN, 20% dos investidores de impacto que

No Credit Suisse,
acreditamos no
efeito multiplicador
dos investimentos
em educação.

participaram da pesquisa destinaram recursos à educação
em 2017 e 36% planejavam aumentar suas alocações a
educação em 2018.

embora a maioria dos investimentos de impacto tenda a se
concentrar em mercados privados, onde o prazo médio é
maior e a liquidez é mais limitada.

O que motiva alguém a investir em educação?
Uma das maiores motivações que tenho observado entre
nossos clientes privados é o fato de que eles próprios foram
beneficiados pelo acesso à educação de qualidade. Isso é
particularmente verdadeiro no caso de clientes oriundos de
países em desenvolvimento, onde a educação para todos é
um privilégio e não um direito. Frequentemente, eles
sentem que a educação foi seu “bilhete de loteria” para o
acesso a uma vida afortunada e por isso desejam dar uma
retribuição para a sociedade.

Por que o Credit Suisse acredita na atratividade da
educação como área de investimentos?
No Credit Suisse, acreditamos no efeito multiplicador
dos investimentos em educação. O recente Relatório*
Goalkeepers da Gates Foundation, destacou a importância de investir nos jovens, particularmente em sua
educação e saúde, para gerar oportunidades. Se o
investimento de uma pessoa física na educação pode
ajudar a reduzir a mortalidade, aumentar a paz e a
segurança, conter os efeitos das mudanças climáticas,
tirar pessoas da pobreza extrema e fomentar a prosperidade econômica – além de, simultaneamente, gerar um
retorno financeiro –, acreditamos que a atratividade
dessa modalidade de investimento fala por si só.

Qual é a relação risco-retorno financeiro nessa área?
Um dos princípios fundamentais de um investimento de
impacto – aliás, muito importante para os investidores – é
que ele deve estar vinculado ao compromisso de mensurar
o impacto. Há dois tipos de estratégia nesse sentido: os
investidores de impacto podem almejar retornos no mesmo
nível dos retornos tradicionais de uma classe de ativos ou
então retornos abaixo do normal complementados pelo
impacto gerado por seu investimento. Os riscos são os
mesmos apresentados pelas classes de ativos tradicionais,

*	gatesfoundation.org/goalkeepers/report
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Mercados
financeiros
Em resumo
Previsão de tendências de ativos
Em 2018, os mercados financeiros dos EUA ingressaram na fase final do ciclo econômico, caracterizada pelo aumento dos juros e achatamento da curva de rendimentos. Nosso cenário básico para
2019 prevê um aumento apenas moderado nos rendimentos das obrigações dos EUA. Isso sugere
que os investidores em renda fixa naquele país devem se preparar para ampliar o duration (prazo
médio). Nos principais mercados fora dos Estados Unidos, onde rendimentos estão bem mais baixos,
deve ser mantido um duration curto. No segmento de créditos, a relação risco-retorno parece melhor
nos títulos de alto rendimento do que nos classificados em grau de investimento. As ações deverão
continuar apresentando desempenho superior por conta da robusta expansão dos lucros. Os ativos de
mercados emergentes (ME), que estiveram sob pressão devido ao aperto das condições monetárias
nos Estados Unidos, deverão reconquistar terreno assim que diminuírem os riscos de aumento dos
juros nos EUA e de fortalecimento do USD.
Bolsões de crescimento em certos setores
Apesar de algumas oscilações, as ações de empresas de tecnologia continuaram registrando desempenho superior em 2018. Esperamos que o crescimento econômico se normalize em 2019. Porém,
em linha com padrões de final de ciclo, de forma geral as ações de crescimento devem manter o
desempenho superior. Essa categoria provavelmente inclui as empresas do setor de serviços de
saúde, sobretudo as que obtiverem avanços revolucionários em áreas como a de terapia genética.
Alguns setores cíclicos, como o de indústrias diversas, orientado para gastos de investimento,
também deverão ganhar sustentação. Na Europa, as ações do combalido setor financeiro deverão ser
beneficiadas pelo aumento dos rendimentos, enquanto nos EUA o achatamento da curva de rendimentos provavelmente pesará sobre esse setor. As ações do setor imobiliário também podem
continuar sob pressão devido ao aumento dos juros.
Perspectivas para moedas
Em 2018, o USD registrou ganhos moderados em relação à maioria das principais moedas, mas se
valorizou consideravelmente em relação a diversas moedas de ME. Ao ingressarmos em 2019,
estamos com uma postura neutra em relação ao câmbio EUR/USD. Embora o diferencial de rendimentos continue sustentando o USD, é provável que o início do aperto monetário em outros países
prejudique essa moeda. A avaliação continua sendo um fator favorável para a GBP e diversas
moedas de ME, algumas das quais são sustentadas também pela maior vantagem de carregamento.
Entre as moedas de refúgio, temos preferência pelo JPY, que está subvalorizado, em detrimento do
CHF, que está mais caro.
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Posicionamento para
o crescimento na fase
final do ciclo

O ciclo econômico
dos EUA ainda é o
mais importante
para os mercados
financeiros globais.

Projeções para os mercados financeiros /
desempenho em 2019
Desempenho
acumulado até
07 novembro 2018

Retornos totais
esperados
para 2019

6,78%

5,50%

-4,21%

4,00%

0,14%

4,80%

Ações do Reino Unido

-4,04%

5,00%

Ações do Japão

-6,31%

1,50%

Ações de mercados emergentes

-7,04%

8,30%

Fechamento de
07 novembro 2018

Projeção para o
final de 2019

Rendimento dos títulos
públicos dos EUA de 10 anos

3,24%

3,30%

Rendimentos dos títulos
públicos alemães de 10 anos

0,45%

1,00%

Rendimentos dos títulos
públicos suíços de 10 anos

0,02%

0,50%

Desempenho
acumulado até
07 novembro 2018

Retornos totais
esperados
para 2019

-1,82%

-1,00%

1,09%

3,00%

-4,59%

5,00%

Fechamento de
07 novembro 2018

Projeção para o
final de 2019

EUR/USD

1,14

1,20

USD/CHF

1,00

1,00

EUR/CHF

1,15

1,20

USD/JPY

113,53

105,00

GBP/USD

1,31

1,40

Ações*

Ações dos EUA
Ações da Zona do Euro
Ações da Suíça

Rendimentos de
obrigações

Conforme os EUA passam da expansão e da recuperação
econômica para o superaquecimento, é provável que o perfil
de retorno de vários mercados de ativos se altere, com
implicações importantes para a estratégia de investimento.
Mantemos nossa opinião de que as ações deverão ter
desempenho superior.

Créditos
Títulos globais com grau
de investimento**
Títulos globais de alto rendimento**

Acontecimentos políticos inesperados tiveram impacto
considerável sobre os mercados financeiros em 2018 e
seguramente continuarão influenciando-os também em
2019. Todavia, o ciclo econômico continuará sendo o
principal fator determinante dos mercados. As principais
classes de ativos tendem a apresentar movimentos consideravelmente diferentes, dependendo do estágio do ciclo
econômico. Levamos esses fatores em consideração ao
desenvolver nosso cenário básico e de riscos para as
principais classes de ativos em 2019 e definir nossa
estratégia de investimento.
Por que o ciclo dos EUA tem maior peso
O ciclo econômico dos EUA ainda é o mais importante para
os mercados financeiros globais. Embora atualmente o país
represente pouco mais de 20% da economia mundial (e
menos de 15%, se descontadas as diferenças no poder de
compra), as ações norte-americanas ainda perfazem 54%
do mercado acionário global (MSCI AC World). Além disso,
embora o mercado de títulos de alta qualidade dos EUA
represente uma parcela menor do mercado global de renda
fixa (41%), as obrigações dos EUA são um determinante
fundamental dos mercados de ativos globais, pois o USD
ainda ocupa o lugar quase incontestável de moeda de
reserva global. Dessa forma, embora as decisões do
Federal Reserve dos EUA (Fed) sejam movidas sobretudo
por considerações econômicas internas, as políticas da
instituição determinam o “preço” da maior parte da liquidez
global. Além disso, os preços da maioria dos ativos de
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Títulos de mercados emergentes
em moeda forte***

Câmbio & commodities

USD/CNY
Oro (USD/oz)
Petróleo WTI (USD/barril)

6,93

7,20

1228,51

1250,00

61,89

67,00

*	O desempenho e os retornos esperados correspondem ao retorno total incluindo
dividendos. Os mercados são representados pelos índices nacionais/regionais do
MSCI em moeda local. Desempenhos desses índices nos períodos de
07/11/2013 a 07/11/2018, em ordem cronológica: MSCI USA: 18,5%, 5,4%,
3,5%, 24%, 10,6%. MSCI EMU: 3,8%, 19,7%, -7,1%, 26,5%, -6,8%. MSCI
Switzerland: 10,3%, 5,2%, -8,9%, 23,4%, 1,6%. MSCI UK: 1,5%, -0,5%,
11,4%, 14,6%, -1,3%. MSCI Japan: 17,6%, 15,3%, -12,3%, 34,7%, -6,4%.
MSCI EM: 5,9%, -0,8%, 6%, 29,2%, -6,7%
**	Índices Global Investment Grade Corporate e Global High Yield do Barclays
***	Índice JP Morgan EMBIG Div. (índice de títulos soberanos)
		
Fontes Thomson Reuters Datastream, Credit Suisse
		
Última observação 07 de novembro de 2018
		

		Observação: As indicações e cenários para os mercados financeiros contendo dados históricos ou projetados
de desempenho não constituem indicadores confiáveis de
desempenho futuro.
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renda fixa têm por base a curva de rendimentos dos títulos
do Tesouro dos EUA. Diante da forte influência do ciclo
econômico e dos juros dos EUA sobre os mercados
globais, ao elaborarmos nossa perspectiva para 2019
decidimos focalizar os cenários básico e de risco para as
taxas de juros naquele país.

econômico e é provável que surjam alguns sinais de
desaceleração. O principal risco seria a continuidade da
solidez do crescimento e do superaquecimento. Por outro
lado, o risco de uma plena contração cabal parece bastante
pequeno, pelo menos em 2019.
A principal implicação de nosso cenário básico é um
achatamento adicional da curva de rendimentos dos EUA.
Caso se concretize o cenário de risco de superaquecimento
prolongado, os rendimentos dos papéis de prazo mais
longo subiriam ainda mais e a curva se inclinaria para cima.
Por outro lado, caso a desaceleração econômica ocorra

Economia dos EUA continua nos trilhos
Nosso cenário básico para a economia dos EUA em 2019
sugere que a combinação de um aperto adicional na
política monetária do Fed e o enfraquecimento do impulso
fiscal deverão amortecer um eventual superaquecimento

As ações de ME deverão
ser beneficiadas caso o
risco de aumento dos
juros nos EUA e o fôlego
do USD diminuírem.

Padrões de desempenho das classes de ativos ao longo do ciclo de negócios

Retorno máximo das ações semelhantes à renda fixa e obrigações
de longo prazo

antes do esperado, a curva de rendimentos poderia se
inverter. A principal implicação do achatamento esperado
da curva de rendimentos dos EUA é que os investidores
baseados em USD devem se preparar para alongar o
duration (prazo médio) em 2019. Enquanto isso, incluir na
carteira títulos protegidos contra a inflação proporcionaria
proteção em uma eventual fase prolongada de superaquecimento.

USD

Petr./Commod.

Telecomunicações

USD

Serviços Públicos

Créditos AR

Impulso

Imóveis
Créditos AR

Ouro

Consumo básico

Ações

Capitalização baixa

Créditos GI

TP LP**

Ações de energia

Consumo básico

–

––

Superaquecimento

* Títulos públicos de curto prazo
**	Títulos públicos de longo prazo

		Fontes Credit Suisse, Bloomberg
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Retorno máximo dos
ativos imobiliários

Retorno máximo do ouro e
dos créditos de alto rendimento

TP CP*

USD

Saúde

Impulso

Tecnologia da informação

+

Ações

++

Petróleo

Retorno máximo da maioria
dos ativos de risco
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Desaceleração

Contração

Recuperação

Observação O gráfico mostra os padrões de desempenho típicos de cada classe de ativos nas quatro fases, ou regimes, seguintes do
ciclo econômico dos EUA (amostragem: de 1990 a agosto de 2018):
1 As fases de “superaquecimento” são caracterizadas por crescimento econômico acima da tendência e inflação em alta.
2 As fases de “desaceleração” normalmente são deflagradas por medidas econômicas para contenção do superaquecimento.
3 Quando essas medidas são duras demais ou ocorrem choques negativos, poderá surgir uma fase de “contração” total ou recessão.
4 Fases de “recuperação” são períodos que sucedem o ponto mínimo do ciclo – isto é, as recessões – e geralmente incluem uma
expansão econômica relativamente prolongada.

Caso a economia global confirme nossa suposição e evite
uma contração em 2019, nossa análise sugere que o
crédito deverá ter desempenho superior ao dos títulos do
Tesouro. Quanto maior for o grau de certeza em relação ao
cenário básico ou mesmo ao cenário de superaquecimento,
maior será a alocação justificada a obrigações de risco mais
elevado. Contudo, é importante verificar se as avaliações
justificam essa exposição. No momento da preparação
desta publicação, os spreads dos títulos de alto rendimento
dos EUA estavam acima de 350 pontos. Ao que parece,
isso proporciona uma proteção razoável para um cenário
econômico robusto, mas pouca margem para eventuais
surpresas negativas significativas ou para o aumento das
taxas de inadimplência. O segmento de títulos de alto
rendimento dos EUA também continua exposto a riscos
idiossincráticos, sobretudo os representados pelos preços
de energia.
Contudo, os títulos dos EUA com grau de investimento
parecem menos atraentes. Embora as empresas dos EUA
continuem com disponibilidades bastante elevadas, a
alavancagem aumentou consideravelmente desde 2014
devido à recompra de ações e ao aumento dos gastos de
investimento. Além disso, os spreads estão baixos em
relação aos padrões históricos e o duration do referencial é
longo, pois até recentemente as empresas aproveitaram a
conjuntura de rendimentos baixos para emitir obrigações de
prazo mais longo. Dessa forma, essa subclasse de ativos

tenderá a apresentar desempenho inferior ao dos títulos do
Tesouro dos EUA em ambos os cenários de risco. Uma
combinação de títulos do Tesouro dos EUA e títulos de alto
rendimento parece ser uma opção melhor.
Perspectiva melhor para títulos de mercados
emergentes
No segmento de obrigações não denominadas em USD, é
provável que os mercados emergentes (ME) sejam os mais
afetados pelas oscilações nas taxas de juros dos EUA.
Com efeito, 2018 nos trouxe uma dura lembrança de que
a redução da liquidez em USD pode exercer forte pressão
sobre os ativos de ME. Contudo, caso nosso cenário
básico se concretize e a pressão para o Fed apertar sua
política monetária diminua, os títulos de ME emitidos em
moedas fortes teriam desempenho superior. Na medida
em que uma postura menos agressiva por parte do Fed
reduzir a pressão sobre as moedas de ME, os títulos
emitidos em moeda local também teriam bom desempenho. Um dos principais riscos para os títulos de ME
emitidos em moeda local é a China: caso o RMB continue
se desvalorizando, outras moedas de ME poderiam sofrer
novas pressões.
Finalmente, os títulos emitidos em outras regiões com
moedas fortes, como o Japão, a Zona do Euro e a Suíça,
são menos afetados pelo ciclo econômico e da taxa de
juros dos EUA. Os desdobramentos da economia interna e
da política monetária são mais importantes. Em nosso
cenário básico, o crescimento econômico dessas regiões
deverá continuar robusto e a política monetária deverá
começar a se normalizar. Como os rendimentos continuam
extremamente baixos na maioria dos mercados, é provável
que em 2019 os retornos sejam fracos ou até mesmo
negativos. Dessa forma, continua justificada a preferência
por papéis de duration curto nesses mercados. No segmento de crédito, os empréstimos sênior ainda parecem
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atraentes na Europa, pois a qualidade dos ativos bancários
deverá continuar melhorando. Contudo, um risco de cauda
específico que pode afetar o crédito europeu é a perda de
disciplina fiscal na Itália, aliada aos crescentes receios de
que esse país possa abandonar a Zona do Euro.
Ações ainda oferecem potencial
Na fase final de um ciclo econômico, normalmente as
ações continuam apresentando desempenho superior ao da
maioria das demais classes de ativos. Por isso ainda
recomendamos preferência por ações, a menos que as
avaliações atinjam patamares exagerados ou comece a se
configurar uma contração. Isso posto, o desempenho dos
diversos setores pode divergir consideravelmente, dependendo de sua sensibilidade às taxas de juros. Quanto aos
estilos de investimento, as ações de momentum tendem a
apresentar bom desempenho na fase final do ciclo. Frequentemente, isso beneficia os setores maiores e mais
importantes, como o de TI, que era um de nossos preferidos no momento da preparação deste texto.
De forma bastante semelhante à renda fixa, as ações de
ME tendem a ser afetadas consideravelmente pelo ciclo
econômico e dos juros nos EUA. As ações de ME deverão
ser beneficiadas caso o risco de aumento dos juros nos
EUA e o fôlego do USD diminuírem. Isso posto, o crescimento asiático tem maior influência sobre as ações de ME
do que sobre as obrigações desses mercados, devido ao
grande peso das ações da China e de outros países
asiáticos no índice MSCI EM. Com efeito, o mercado
interno chinês é tão grande que seu próprio ciclo de
negócios gera um grande impacto sobre as ações de ME.
Nosso cenário básico para a China prevê a continuação da
desaceleração moderada do crescimento, acompanhada
por condições monetárias um pouco mais folgadas, o que
daria sustentação às ações. Embora a continuação do
crescimento robusto dos EUA também sustente as ações
da China e de outros ME, o risco de uma nova escalada no
conflito comercial com os EUA justifica certa cautela.
Com exceção do Canadá, a maioria dos mercados acionários de economias avançadas fora dos EUA depende
menos do ciclo de juros e da economia dos EUA. Em
2018, a maior parte dos índices acionários de mercados
desenvolvidos registrou desempenho inferior ao dos
norte-americanos devido ao peso baixo de empresas de
tecnologia em sua composição e porque os juros extremamente baixos continuaram prejudicando as ações de
empresas financeiras. Na Europa, é provável que os riscos
políticos tenham contribuído para o desempenho inferior.
Entretanto, é perfeitamente possível que o mercado da
Zona do Euro recupere o fôlego, exceto se a Itália deflagrar
uma nova crise. Nesse contexto, o crescimento econômico
estável e um aumento significativo nos juros sustentaria as
ações de empresas financeiras e de outros setores da
Zona Euro com foco no mercado interno.
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Nosso cenário básico
sugere que devem
ser mantidas as
posições acima do
neutro em ações.
Demanda chinesa deverá sustentar as commodities
De modo geral, as commodities, exceto os metais preciosos, tendem a ser ativos altamente cíclicos. Quase sempre
elas continuam registrando desempenho relativamente bom
nas fases finais dos ciclos. Contudo, um aumento considerável dos juros e um fortalecimento do USD tendem a
desacelerar a alta dos preços das commodities. Diante de
nosso cenário relativamente moderado para os juros e para
o USD, esse fator não deverá desempenhar um papel
preponderante em 2019. Enquanto a importantíssima demanda chinesa por matérias-primas se mantiver intacta, as
commodities cíclicas deverão continuar tendo sustentação.
USD sob influências opostas
É difícil prever o rumo que o USD tomará em 2019. Nas
fases finais de ciclos anteriores, sobretudo quando houve
inversão da curva de rendimento dos EUA (isto é, quando
os mercados consideraram excessivo o aperto na política
monetária), o USD se valorizou. Em seguida, a desvalorização se manifestou quando a economia desacelerou e o
Fed deu início ao afrouxamento da política monetária. A
nosso ver, é improvável que o Fed faça um aperto demasiado na política monetária em 2019. Inversamente,
qualquer surpresa ligeiramente mais agressiva por parte do
Banco Central Europeu (BCE) e do Banco do Japão (BJ)
tenderia a fortalecer o EUR ou o JPY. Em um ponto de
inflexão como esse, o enorme déficit duplo dos EUA
poderia mais uma vez ser um fator determinante e ocasionar uma pressão de baixa sobre o USD.
Estratégia de investimento em 2019
Nosso cenário básico sugere que devem ser mantidas as
posições acima do neutro em ações. Todavia, recomendase que os investidores dos EUA comecem a alongar o
duration de suas posições em renda fixa. As avaliações de
obrigações e moedas de ME parecem razoavelmente
atraentes, mas a China apresenta riscos; o mesmo se
aplica às ações de ME. No segmento de crédito, os papéis
de alto rendimento parecem oferecer uma relação risco-retorno melhor do que a dos títulos em grau de investimento.
A demanda por commodities deverá continuar robusta,
enquanto os fatores que sustentam ou enfraquecem o
USD provavelmente estarão mais ou menos em equilíbrio.

Spotlight
Inversão da curva de rendimentos nos EUA:
motivo de preocupação?
Ao longo de 2018, houve um achatamento considerável
na curva de rendimentos nos EUA e os juros dos prazos
mais curtos subiram bem mais que os rendimentos dos
papéis mais longos. No passado, curvas de rendimentos achatadas ou invertidas coincidiram com recessões
(ver gráfico), motivo pelo qual esse fato pode gerar
dúvidas em relação à perspectiva atual, um tanto
otimista, para o crescimento econômico dos EUA.

atuação do banco central também aumenta os rendimentos reais. Em seguida, a alta dos custos de
financiamento faz a economia desacelerar. A inversão
da curva de rendimentos significa que o mercado já
começou a descontar o afrouxamento futuro da política
monetária, o que, por sua vez, implica que o banco
central apertou demasiadamente a política, aumentando
o risco de recessão.

O achatamento da curva de rendimentos tende a ser
um prenúncio de desaceleração econômica porque
tradicionalmente os bancos centrais aumentam os juros
de curto prazo para reduzir as pressões inflacionárias
que surgem durante uma forte expansão econômica.
Isso reduz o componente de expectativa de inflação do
rendimento dos títulos de renda fixa. Contudo, a

“Desta vez é diferente” – ou talvez não
Alguns argumentam que existem motivos estruturais
para a curva de rendimentos estar mais achatada do
que no passado. Eles sugerem, por exemplo, que o
prêmio de prazo – isto é, o rendimento adicional que os
investidores recebem por manter obrigações de prazo
mais longo – deveria ser menor do que no passado, pois
os riscos de inflação são fundamentalmente menores
devido ao aparente êxito dos bancos centrais em conter
a inflação, o que ajudou a reduzir permanentemente as
expectativas de inflacionárias. Temos algumas dúvidas
quanto a esse argumento, inclusive porque a curva tem
sido tão íngreme no ciclo atual quanto em ciclos
anteriores e porque as expectativas de inflação nos
EUA estão novamente em níveis médios. Além disso,
alguns fatores, entre eles a dívida pública muito maior,
sugerem que o prêmio de prazo deveria, na verdade,
ser maior do que no passado. Consequentemente,
consideramos prematuro descartar a inversão da curva
de rendimentos como sinal de alerta de uma recessão.

Achatamento da curva de rendimentos
Spread entre os rendimentos de títulos públicos dos
EUA de 10 anos e 2 anos (em pontos percentuais)
3

2

Isso posto, não contamos com uma inversão da curva
em 2019, inclusive porque é provável que o próprio
Federal Reserve (Fed) interprete seu achatamento
como um sinal de alerta. Se a curva se tornar demasiadamente achatada, é provável que o Fed interrompa
sua trajetória de aperto, permitindo assim que ela volte
a se inclinar em decorrência da política menos restritiva.
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Perspectivas setoriais
A perspectiva para a maioria dos setores em todo o mundo
depende do ciclo econômico global ou regional. Onde a
alavancagem é alta, as oscilações nos juros terão impacto
considerável. Além disso, o rápido progresso tecnológico
continua impulsionando as empresas inovadoras e
abalando muitas empresas estabelecidas.

Em 2018, o desempenho foi caracterizado por divergências
consideráveis entre os diversos setores. Os dois principais
setores de crescimento – TI e serviços de saúde – tiveram o
desempenho mais sólido. Não houve uma tendência
predominante entre setores cíclicos e defensivos. O setor
energético permaneceu estável em meio à volatilidade dos
preços, enquanto o aperto da política monetária dos EUA e
o simultâneo achatamento da curva de rendimentos
custaram caro ao setor financeiro.
Acreditamos que algumas dessas tendências deverão se
manter em 2019. Por exemplo, julgamos que os investimentos das empresas durante a última fase do ciclo podem
estimular o setor de indústrias diversas, enquanto a inovação e as avaliações mais atraentes podem favorecer a alta
do setor de matérias-primas. A questão principal é saber se
os setores de TI e saúde conseguirão novamente obter
retornos sólidos. Embora o crescimento na maioria dos
segmentos de TI deva arrefecer, acreditamos que as
inovações mantêm a atratividade desse setor. Em saúde,
ainda vemos espaço para grandes avanços, como, por
exemplo, na área de terapia genética.

TI ainda na liderança
Retornos totais brutos do MSCI World por setor (em %)

Consumo: comércio eletrônico tornou-se padrão
Em nosso cenário básico de continuidade do crescimento
robusto e mercados de trabalho estreitos, o setor de
consumo deverá ser beneficiado, embora a China e a
disputa comercial sejam riscos importantes. Na China, é
provável que itens de valor elevado, como os automóveis,
continuem sob pressão, enquanto as tendências estruturais
de crescimento, como a expansão da classe média,
deverão sustentar os produtos de luxo, como cosméticos e
bebidas alcoólicas sofisticadas. O aumento das tarifas
sobre produtos da China prejudicaria sobretudo os consumidores dos EUA. Paralelamente, o comércio eletrônico
está se tornando padrão e as vendas online provavelmente
continuarão crescendo com solidez. Algumas distribuidoras
tradicionais estão tendo êxito em se adaptar a essa área.
Energia: mudança de foco para crescimento de
longo prazo
A perspectiva para o setor energético é positiva, pois é
provável que os lucros sejam impulsionados pelos volumes
crescentes de produção e pelos aumentos de preços. As
avaliações retornaram a patamares justos. Quando o
impulso dos preços do petróleo e do crescimento dos
lucros por ação (LPA) arrefecer, o foco dos investidores
provavelmente se deslocará para o crescimento num prazo
Forte aumento nas fusões e incorporações na área
de biotecnologia
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mais longo. Os investidores monitorarão de perto as
possíveis restrições de produção na bacia do Permiano,
nos EUA, e no segmento de xisto, bem como o impacto
dessas limitações sobre as empresas de exploração e de
serviços petrolíferos. O maior rigor na regulamentação do
óleo combustível nas refinarias é outro ponto de preocupação. Por fim, os investidores buscarão sinais de recuperação na perfuração offshore após um longo período de
fraqueza nessa área.
Finanças: persistem os desafios estruturais
A crescente demanda por empréstimos na maioria das
economias avançadas deverá ser favorável às ações das
empresas financeiras. Na Europa, um aumento da inclinação da curva de rendimentos na expectativa de que o
Banco Central Europeu aumente os juros também deverá
ser benéfico, enquanto um achatamento maior da curva
nos EUA poderia ser um empecilho. Contudo, os regulamentos nacionais, a fraqueza dos balanços e o volume
inadequado de reservas estão contendo a tão necessária
consolidação do setor bancário europeu. É provável que
a atividade internacional de fusões e aquisições (M&A) se
concentre em seguros, tendo como alvos preferidos os
seguros não-vida e de saúde. No segmento bancário, o
foco continua sendo a contenção de custos e não o
crescimento, embora o potencial de dividendos atraentes
possa estimular esse segmento.
Saúde: inovação e M&A impulsionam crescimento
Estimamos que haverá uma onda de adoção de medicamentos biossimilares ao longo dos próximos anos, sustentada pela maior agressividade da nova liderança da Food
and Drug Administration dos EUA. Isso deverá permitir que
empresas de grande porte invistam em inovações significativas, inclusive em terapia genética. Algumas dessas
terapias deverão ser disponibilizadas em 2019 nos EUA,
entre elas tratamentos com potencial de trazer cura para a
atrofia muscular espinhal e a hemofilia A. Os temores de
intervenções regulatórias com motivação política estão
perdendo força. A nosso ver, as empresas que deverão
apresentar desempenho superior são as que lideram em
inovação, seja desenvolvendo tratamentos internamente ou
buscando aquisições de empresas de baixa e média
capitalização.
Indústrias diversas: previsão de crescimento no final
do ciclo
As avaliações das ações do setor de indústrias diversas
estão em seu máximo no ciclo atual, mas o crescimento do
LPA e das receitas deverá ser benéfico se, conforme
estimamos, o crescimento econômico continuar robusto. O
segmento de bens de capital deverá ser sustentado pela
recuperação nos setores de mineração, petróleo e gás e
construção industrial. O segmento também deverá ser
beneficiado pelas inovações na indústria automobilística e
pelos investimentos em robótica em diversos setores.
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TI: crescimento esfria um pouco
É provável que, após dois anos e meio de crescimento
sólido, o impulso dos lucros da indústria de semicondutores
diminua. Isso se deve sobretudo à expansão da capacidade
produtiva, que coloca pressão sobre os preços de circuitos
integrados. Isso posto, a capacidade excedente é limitada e
a correção deverá ser relativamente contida em razão da
demanda subjacente por circuitos integrados em centros de
processamento de dados e em setores como o de comunicações. A internet e o setor de software deverão ser
beneficiados à medida que as empresas deslocarem suas
atividades para áreas como infraestrutura de nuvem,
digitalização de processos de negócio e centros de processamento de dados em hiperescala. A indústria de equipamentos de TI poderá experimentar desaceleração na
demanda por computadores pessoais, enquanto projeta-se
que o crescimento do mercado de smartphones caia para
menos de 5%, apesar de inovações como telas dobráveis,
serviços de realidade aumentada e redes 5G.
Matérias-primas: transição na produção e nas tendências de produtos
No setor siderúrgico, estimamos que a produção continuará
melhorando por conta da forte demanda. Preocupações
ambientais na China deverão impulsionar a demanda por
minério de ferro de maior qualidade para reduzir a poluição.
Como a China estará reduzindo sua capacidade de produção e passando a usar minério de ferro de maior qualidade,
a oferta global de aço deverá continuar equilibrada em
2019. Na indústria química, a China está deixando de usar
o carvão como insumo, substituindo-o pelo gás natural. As
empresas mineradoras deverão continuar gerando retorno
de capital aos acionistas por meio do pagamento de
dividendos atraentes e da recompra de ações. Segundo
nossa estimativa, continuará havendo temas sólidos na
indústria química, entre eles a evolução da tecnologia de
baterias para veículos elétricos e a migração de plásticos
para produtos biodegradáveis. O principal risco para o setor
é uma possível desaceleração na China, em razão de sua
predominância no mercado.
Telecomunicações: força na rede móvel, fraqueza na
rede fixa
No setor de telecomunicações, é provável que continuem
existindo diferenças consideráveis entre os diversos
mercados. Nos EUA, estimamos que as tendências do
mercado de telecomunicações sem fio melhorarão, graças
a novas ofertas da rede 5G. Na Europa, o ambiente
regulatório está melhorando. Agora que é possível a
separação entre rede e serviços, as ações das empresas
operadoras poderão ser reavaliadas. A atratividade dos
dividendos potenciais e o patamar historicamente baixo das
avaliações relativas deverão chamar a atenção dos investidores, principalmente se o otimismo com o crescimento
diminuir. No Japão, a concorrência deverá se intensificar
com a entrada de um quarto operador no mercado. Na

China, é provável que ocorra uma consolidação, pois os
investimentos nas redes 5G são altos demais para que as
empresas os financiem sozinhas. A pressão dos governos
de diversos países para a disponibilização de redes 5G e as
iniciativas em áreas como a internet das coisas são fatores
decisivos para o futuro do setor.
Serviços públicos: evolução para soluções mais
ecológicas e mais limpas
O aumento dos juros poderia colocar pressão ainda maior
sobre as avaliações de empresas regulamentadas de
serviços públicos, sobretudo na Europa. O segmento de
serviços públicos regulamentados também tem tido de
assimilar as novas tarifas para os retornos regulamentados
na Espanha e no Reino Unido. Além disso, os investidores
concentrarão suas atenções na transição para a energia
renovável nas carteiras com foco em geração de eletricidade, pois os custos estão caindo para patamares competitivos. Os produtores de energia térmica estão sendo beneficiados pelos fechamentos de usinas nucleares na
Alemanha e na Bélgica, bem como pela expectativa de
fechamento de usinas termelétricas a carvão em diversos
países. Outra área de foco é o recente salto nos preços de
emissões de gás carbônico na UE. Se for mantida, essa

tendência deverá sustentar um novo aumento nos preços
da energia e gerar lucros inesperados para as empresas
geradoras de eletricidade limpa.
Imóveis: em busca de novas oportunidades
em meio a empecilhos
O setor imobiliário está sendo influenciado por dois fatores
opostos: crescimento econômico e alta dos rendimentos
(associada ao crescimento). Nesse sentido, 2018 foi um
ano difícil para as ações do setor imobiliário, pois os juros
nos EUA subiram consideravelmente. É provável que em
2019 haja mais volatilidade. Embora o crescimento econômico continue em patamar favorável, uma eventual normalização da política monetária global seria um fator negativo.
Além disso, os preços nos mercados de imóveis comerciais
parecem estar cada vez mais exagerados, sobretudo nos
EUA. Com o avanço do ciclo, os investidores têm de ser
mais seletivos e buscar oportunidades além das estratégias
centrais tradicionais. Um exemplo é o segmento de imóveis
para logística, que está sendo beneficiado pela contínua
expansão do comércio eletrônico; outros são os de moradia
assistida e instalações de serviços de saúde, que suprem
as necessidades de populações em envelhecimento.

Geração de eletricidade limpa é sustentada pela alta vertiginosa dos preços das emissões de CO²
Preços das emissões de CO² no Comércio Europeu de Licenças de Emissão (EUR por tonelada)
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Projeções de desem
penho das moedas
De modo geral, investir em moedas estrangeiras não gera retornos
superiores aos das disponibilidades em moeda local. Entretanto,
vale a pena assumir posições em câmbio quando as moedas em
questão estão claramente subvalorizadas. Inversamente, aplicar
em moedas de refúgio com baixo rendimento é lucrativo quando
os riscos disparam consideravelmente.

O mercado de câmbio apresentou diversas surpresas em
2018. De modo geral, as projeções partiram do pressuposto de que as principais moedas conseguiriam manter os
ganhos contra o dólar obtidos em 2017. Contudo, o ímpeto
do crescimento norte-americano superou as expectativas e
impediu que isso acontecesse. A reação do Federal
Reserve dos Estados Unidos (Fed) ao forte crescimento foi
continuar aumentando os juros enquanto os bancos
centrais de outras economias avançadas mantinham uma
postura mais folgada. Dessa forma, a taxa de juros ou a
vantagem de carregamento (diferença positiva entre as
taxas de juros de duas moedas) para o USD aumentou.
Além disso, o agravamento do déficit duplo dos EUA não
enfraqueceu sua moeda.
Quanto às projeções para 2019, acreditamos ser improvável um novo surto de valorização do USD. Embora seja
provável que o crescimento dos EUA se mantenha acima
do de outras economias avançadas, a disparidade deverá
diminuir. Os juros do banco central dos EUA continuarão
consideravelmente acima dos de outras economias
avançadas e a defasagem provavelmente será ainda maior
até meados de 2019. Contudo, se o crescimento e a

inflação continuarem subindo fora dos EUA, os bancos
centrais não americanos poderão começar um ciclo de
aperto antes do esperado. Finalmente, nosso filtro de
avaliações mostra uma sobrevalorização moderada do USD
em relação a outras moedas importantes. É difícil dizer se o
déficit duplo pode ressurgir como fator de risco para o
USD. Muito provavelmente, isso aconteceria se o crescimento econômico dos EUA desacelerasse acentuada
mente, o que consideramos improvável em 2019.
Quanto às moedas de mercados emergentes (ME),
prevemos um movimento maior nos fundamentos econômicos desses mercados: as autoridades econômicas de
muitos ME foram forçadas a elevar os juros devido à
pressão sofrida por suas moedas em 2018. Isso ocasionou
um aumento – em alguns casos considerável – da vantagem
de carregamento das moedas de ME em relação ao USD.
Paralelamente, as avaliações de algumas moedas se
tornaram mais atraentes. Isso sugere que tanto as estratégias baseadas em carregamento como as baseadas em
avaliações poderão, mais uma vez, ser bem-sucedidas,
supondo que os fundamentos continuem favoráveis.
Especificamente, as moedas somente se valorizarão caso o

E o vencedor é… o USD
Retornos prontos e totais de moedas selecionadas em comparação com os do USD em 2018 (em %)
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Observação O gráfico exibe as taxas de câmbio de diversas moedas em relação ao USD desde o começo de 2018 até o fechamento desta edição. Ele também apresenta o
retorno total de posições compradas em cada uma dessas moedas contra o USD, isto é, a soma do diferencial positivo (ou negativo) de juros (conhecido como carregamento)
com a variação na taxa de câmbio. A conclusão é que as estratégias baseadas em carregamento geraram retornos negativos, com perdas mais significativas para o ARS e a
TRY. Além do MXN, apenas uma outra moeda de carregamento gerou retorno positivo: o USD.
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equilíbrio externo de seus respectivos países se estabilize.
Dessa forma, deve-se monitorar atentamente o progresso
desses países em termos de reequilíbrio.
Política causa guinadas no caminho
Em 2018, os eventos políticos também afetaram algumas
moedas. A escalada das tensões comerciais entre os EUA
e a China ocasionou a desvalorização do RMB, enquanto
os estreitos laços econômicos entre o Japão e a China
podem ter impedido a valorização do JPY, que estava com
avaliação atraente. Na Europa, os receios quanto à política
fiscal da Itália impulsionaram temporariamente o CHF,
enquanto a GBP sofreu oscilações a cada curva do
caminho rumo ao Brexit. Quanto às projeções para 2019,
não acreditamos que o conflito comercial entre os EUA e a
China seja solucionado rapidamente. Por isso o RMB pode
continuar sob pressão. Essa tendência deverá persistir se
as autoridades chinesas continuarem afrouxando sua
política monetária. Contudo, acreditamos que a China
atuará de forma cautelosa para evitar gerar incerteza entre
os investidores e fluxos de saída de capital.
Em relação ao conflito entre a Itália e a União Europeia
quanto ao déficit orçamentário da primeira, acreditamos ser
bastante improvável que o Banco Central Europeu ceda às
pressões políticas dos italianos. Consequentemente, essas
tensões terão pouca influência sobre as cotações do EUR.
Enquanto isso, a avaliação continua extremamente positiva
para a GBP, o que sugere que a eventualidade de um
Brexit suave poderá ajudar a reduzir o desconto de avaliação. Inversamente, um eventual Brexit difícil e o caos dele
decorrente intensificariam a pressão sobre a GBP.
Moedas de ME parecem mais atraentes
Os desdobramentos do último ano parecem ter produzido
uma situação na qual valor e carregamento se sobrepõem
no caso de diversas moedas. Dessa forma, é possível que
os investidores consigam obter retornos excedentes após
um 2018 decepcionante. Segundo nosso filtro de avaliação, entre as moedas de economias avançadas, a GBP, a
NOK e a SEK pareciam claramente atraentes no momento
da impressão desta publicação. Entre as moedas de ME, a
TRY e o MXN pareciam atraentes. O NZD e o CHF
pareciam caros e a única moeda de ME que parecia cara
era o THB.

Em termos de carregamento, duas moedas de ME – o BRL
e a TRY – pareciam atraentes. De modo geral, nossa
expectativa de que o quadro inflacionário nos ME seja
relativamente favorável e de que haja um diferencial de
juros reais bastante amplo em relação aos mercados
desenvolvidos, inclusive os EUA, sugere que outras
moedas de ME também poderão ter desempenho superior
ao do USD. Paralelamente, algumas das moedas de
carregamento tradicionais de economias avançadas,
particularmente o AUD, perderam atratividade na esteira do
aperto da política do Fed. Entre as moedas de refúgio, a
divergência de avaliação entre o CHF, que está um tanto
sobrevalorizado, e o JPY, que está subvalorizado, deverá
reduzir-se, sobretudo se os receios em relação à guerra
comercial diminuírem.
Para concluir, os investidores que mantêm grandes
volumes de disponibilidades em moedas de rendimento
baixo (como o CHF e o EUR) e que estão sendo negociadas dentro de sua faixa de valor justo deverão ser capazes
de obter retornos maiores assumindo posições em algumas
das moedas de valor ou de carregamento acima descritas.
Para os investidores baseados em USD, há menos
incentivo para assumir tais posições, pois os retornos das
disponibilidades nessa moeda são maiores. Isso posto,
agora que o USD está um tanto sobrevalorizado e o déficit
duplo possivelmente está ressurgindo como fator de risco,
a diversificação limitada também poderia melhorar o
desempenho da carteira.

Spotlight
O déficit duplo – bênção ou
maldição para o USD?
O chamado déficit duplo dos EUA – isto é, a ocorrência
simultânea de um déficit fiscal considerável e um déficit
em transações correntes – é frequentemente visto como
fator de risco para o USD. Todavia, os dados não
confirmam isso claramente. Durante a expansão
econômica no governo de Reagan, iniciada em 1982, o
agravamento do déficit duplo coincidiu com um fortalecimento substancial do USD. Em todas as demais
ocorrências o USD se enfraqueceu. Essa ambiguidade
resulta do fato de que o aumento de déficits fiscais, que
muitas vezes é o principal determinante da deterioração
dos saldos externos, impulsiona o crescimento e os
juros reais. Estes últimos são geralmente considerados
como sustentadores da moeda. Quando um banco
central aumenta as taxas para compensar o crescimento mais forte e os riscos de inflação, os juros reais são
impulsionados ainda mais. Isso ocorreu no início da
década de 1980, quando o Fed dos EUA deu continuidade à política anti-inflacionária rígida justamente
quando os cortes de impostos decretados por Reagan
estavam entrando em vigor. A combinação de uma
política fiscal expansionista com uma política monetária
restritiva impulsionou os juros reais e o USD.

Inversamente, em algumas situações um aumento no
déficit em transações correntes pode enfraquecer a
moeda. Isso ocorre porque um aumento do déficit em
transações correntes exige que os investidores globais
aumentem seus investimentos naquela moeda. Para
motivá-los a fazer isso, é preciso aumentar o prêmio de
risco dos investimentos na moeda. Para obter um
prêmio de risco maior, os diferenciais de rendimento
têm de ser maiores, a moeda precisa ficar mais barata,
ou ambos.
É difícil dizer se 2019 será um ano marcado pelo
aumento dos juros reais ou do prêmio de risco. Enquanto o otimismo em relação ao crescimento dos EUA
continuar robusto e o Fed continuar a manter sua
postura agressiva, provavelmente a primeira delas será
predominante. Contudo, caso o crescimento dos EUA
desacelere consideravelmente, aumentariam as dúvidas
em relação à sustentabilidade do déficit duplo, o que
poderia prejudicar o USD.

Déficit duplo nem sempre prejudica o USD
Rendimentos reais e expectativas de inflação (com base nos títulos do Tesouro dos EUA atrelados à inflação com
prazo de 10 anos, médias móveis de 12 meses, em %)
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1º tema:
normalização dos juros

Temas de
investimento 2019

O ciclo está em fase avançada, mas ainda não há recessão
à vista e os bancos centrais continuam normalizando os
juros. Nesse contexto, é inevitável que os investidores se
perguntem qual a melhor maneira de investir. Em nossas
carteiras, preferimos manter um viés de crescimento. Isso
significa não apenas focalizar ativos que tenham apresentado desempenho sistematicamente superior durante a fase
final de expansões anteriores, como também reduzir a
exposição ao mercado por meio da diversificação em fontes
de retorno menos correlacionadas.

Todo ano definimos nossos principais temas de investimento. Desta
vez, nos concentraremos nos seguintes: normalização dos juros,
divergências econômicas regionais e novos regimes geopolíticos.
Manteremos esses temas atualizados ao longo do ano, para que
reflitam as eventuais mudanças na visão de investimentos do
Credit Suisse.

Até que ponto os rendimentos reais conseguirão subir?
Rendimentos reais e expectativas de inflação (com base nos títulos do Tesouro dos EUA vinculados à inflação com prazo
de 10 anos, médias móveis de 12 meses, em %)
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Que lições podemos tirar dos ciclos anteriores? Em média,
nas fases finais das expansões houve aumento dos rendimentos e achatamento da curva. Contudo, é importante
traçar uma linha divisória entre os choques “pré-Volcker”
(isto é, antes do Federal Reserve dos EUA elevar a taxa
dos fed funds para 20% em 1981) e “pós-Volcker”. Os
rendimentos das obrigações começaram a apresentar
tendência de alta concomitante com a inflação no início da
década de 1950, atingiram um pico em 1981 e, em seguida, apresentaram tendência de baixa até 2012. Isso é
importante porque qualquer análise do ciclo das obrigações
será direcionada pela tendência de longo prazo dos rendimentos ser de alta ou de baixa.
Rendimentos baixos reduzem a atratividade
do crédito
A perspectiva inflacionária definirá se os rendimentos seguirão a tendência registrada na era pós-1981 ou a apresentada entre as décadas de 1950 e 1980. No momento,
não consideramos provável que a inflação rompa o canal
mantido nos últimos 25 anos, de modo que a possibilidade
de um mercado de renda fixa baixista é limitada. Entretanto, isso não significa que os rendimentos não possam subir,
mas simplesmente que é provável que, mais uma vez, a
taxa final dos Fed funds seja menor do que no ciclo econômico anterior. Além disso, o atual patamar baixo de rendimentos e a curva bastante achatada dificultam bastante a
obtenção de um retorno positivo nos mercados de renda
fixa, sobretudo fora dos EUA. Quanto aos demais segmentos de renda fixa, um dos padrões mais constantes que
podemos observar em ciclos anteriores é que os spreads
de créditos tendem a diminuir na fase inicial do ciclo, atingir
estabilizar-se até chegar a setenta e cinco por cento do
período de expansão e aumentar na fase final. Desta vez,
diante do nível baixo dos rendimentos, os créditos parecem
ser um investimento pouco atraente na fase final do ciclo.

Ações e commodities tendem a ter desempenho
superior
Como seria de se esperar, as ações tendem a ter forte
valorização na fase final da expansão. O desempenho das
ações de empresas de baixa capitalização foi inferior ao
daquelas de capitalização elevada, enquanto os setores
cíclicos têm superado sistematicamente os defensivos.
Em média, o USD desvalorizou no terço final das expansões anteriores, mas houve muita variação entre os ciclos,
de modo que isso está longe de ser uma certeza. Em contrapartida, as commodities, particularmente o ouro, tiveram
uma tendência sistemática de valorização.
Oportunidades para gestores ativos
Em resumo, reduzir a exposição aos mercados deveria ser
intuitivo diante da tendência altista excepcional deste ciclo.
Além disso, devido ao aperto da política monetária e às
avaliações elevadas, é provável que os retornos prospectivos sejam menores do que os atuais. Todos esses fatores
deverão ser positivos para os gestores ativos. No atual ciclo
econômico, tem havido pouco alfa (retornos não correlacionados). As correlações elevadas entre os mercados e a
volatilidade macroeconômica baixa dificultaram muito agregar valor sem exposição ao beta (isto é, ao mercado).
Daqui para a frente, provavelmente a volatilidade será alta e
as correlações menores, além do que as divergências entre
as economias e os ativos serão mais acentuadas. É possível reduzir o beta pelo aumento da exposição a estratégias
de retorno absoluto, que visam evitar correlações em todas
as conjunturas de mercado. As estratégias de hedging com
gestão ativa poderão não apenas ajudar a atenuar os riscos
com menos peso sobre os retornos do que outras formas
de proteção, como a compra de opções de venda.
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2º tema:
divergências econômicas
regionais
As diferenças de solidez relativa do mercado de trabalho e
de crescimento econômico entre os países levaram a
grandes divergências na política monetária global, impulsionando diferenciais de juros cada vez maiores e grandes
oscilações cambiais. Isso estimulou o fluxo de capitais para
os EUA, provocando a alta do USD, mas também expôs
deficiências nos mercados emergentes (ME) com grandes
desequilíbrios, como a Argentina e a Turquia. Isso ajudou a
atrair ainda mais capital para os ativos norte-americanos,
criando um ciclo vicioso para os ME. Para os investidores, é
importante buscar grandes divergências entre os fundamentos econômicos e os preços para encontrar boas
oportunidades de investimento.
Foco na política do banco central
Os ciclos de aperto da política monetária tendem a achatar
as curvas de rendimentos. Como o Federal Reserve (Fed)
continua apertando a política monetária, o achatamento
recente da curva de rendimentos dos EUA deverá prosseguir. Além disso, à medida que o crescimento da Zona do
Euro começar a acelerar e o Banco Central Europeu
assumir uma postura mais agressiva, o mesmo deverá
ocorrer com a curva de rendimentos do euro. Em contrapartida, o Banco do Japão implementou uma política de
controle da curva de juros que limitou os juros dos títulos de
10 anos, de modo que qualquer recuo na acomodação
provavelmente terá o efeito oposto de, aumentar a inclinação da curva.
Salários em alta
Nos mercados acionários, há um conflito entre os aumentos dos salários e dos juros, que prejudicam as margens de
lucro, e a aceleração do crescimento que os acompanham
e que poderia neutralizar o impacto negativo dos custos
crescentes. Os países que oferecem mais amparo fiscal e
os setores menos expostos ao impacto do aumento dos
salários e dos juros por terem menos necessidade de
capital e mão de obra ou por terem alavancagem menor
também deverão ter desempenho superior.
Transações correntes são fator decisivo
Ainda há algumas divergências entre os ME, que provavelmente persistirão ao longo do próximo ano. Economias com
superávit em transações correntes deverão ser menos
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vulneráveis, ao contrário dos países que apresentam déficit.
Se o ciclo de investimentos das empresas de mercados
desenvolvidos (MD) continuar ganhando fôlego, esse
contraste deverá se tornar ainda maior, pois as economias
com superávit seriam beneficiadas na eventualidade de um
aumento considerável nas importações dos MD. Se o
crescimento global desacelerar, a maioria dos países com
superávit deverá ter condições de adotar medidas contracíclicas, enquanto é provável que os deficitários sofram um
agravamento em sua relação crescimento-inflação. As
tensões comerciais também são um fator importante e, a
nosso ver, é provável que continuem elevadas entre os EUA
e a China. Contudo, a China usará uma combinação de
medidas de estímulo e desvalorização cambial para neutralizar qualquer impacto real sobre o crescimento.
É importante atentar para as grandes divergências entre os
fundamentos e os preços para conseguir encontrar boas
oportunidades de investimento. Isso significa que, em
alguns casos, quando os preços apresentarem movimentos
muito dissociados dos fundamentos, pode fazer sentido
comprar ativos de países que tenham déficit em transações
correntes ou vender ativos de países com superávit. A
eleição no Brasil gerou uma volatilidade que, a nosso ver, é
injustificada. A Rússia deverá ser beneficiada pelos
aumentos nos preços do petróleo e tem não só os fundamentos mais sólidos como também a política econômica
mais convincente entre os ME. Israel tem um balanço de
pagamentos sólido e uma perspectiva econômica saudável.
A Coreia do Sul, por outro lado, está bastante exposta ao
comércio internacional e à globalização e enfrenta dificuldades na transição para uma economia com maior foco no
mercado interno. A África do Sul tem uma dívida externa
crescente e um déficit em expansão. Além disso, o país
enfrenta uma falta de reformas estruturais e uma prolongada incerteza política. Devido a esses fatores simultâneos, a
África do Sul é um dos países com o maior grau de
exposição a riscos externos.

3º tema:
novos regimes geopolíticos
Os últimos 40 anos foram uma época de intensificação da
globalização e do livre-comércio, desregulamentação e foco
na redução do papel do Estado na sociedade. Essas
políticas levaram a três décadas de sólido crescimento
global, acompanhado de inflação moderada, volatilidade
macroeconômica baixa e integração cada vez maior entre
os mercados globais.
Ascensão do populismo
Os fatores positivos trouxeram consequências inesperadas:
ciclos de expansão e retração, queda acentuada do poder
de barganha da mão de obra e desigualdades crescentes.
Essas desigualdades foram motivadas por uma queda dos
salários reais, sobretudo dos operários, que passaram a ter
de concorrer com centros offshore com custos menores.
Consequentemente, as comunidades que dependiam
desses empregos sofreram queda no padrão de vida e alta
do desemprego e da criminalidade, fatores que intensificaram ainda mais a sensação de terem sido deixadas para
trás. A reação das autoridades econômicas às crises recentes ajudou a sustentar uma das maiores tendências de alta
já registradas até agora, favorecendo mais uma vez os
donos do capital e gerando uma recuperação que é
considerada como tendo sido positiva para poucos às
custas de muitos. A imigração tem propiciado aos eleitores
desiludidos um alvo fácil para sua indignação e está na mira
de políticos e ideólogos oportunistas. Tudo isso tem
ocasionado uma ascensão do populismo, que provavelmente ganhará ainda mais impulso.
Comércio e inflação representam riscos
Afinal, quais são as implicações para os mercados? Em
primeiro lugar, deve-se partir do pressuposto de que as
tensões atuais entre os EUA e a China terão continuidade,
mas qualquer impacto econômico provavelmente seria
neutralizado por medidas de estímulo fiscal neste último
país. Além do comércio, o principal risco que detectamos é
o da inflação. Os investidores foram condicionados a
acreditar que a inflação não tem condições de subir
consideravelmente e, consequentemente, tampouco o
rendimento dos títulos de renda fixa. Porém, este é um
período único na história e, se deixados por sua própria
conta, os populistas da atualidade obviamente implementariam políticas que reverteriam muitas das forças desinflacionárias dos últimos 30 anos. Isso, aliado a níveis de endividamento elevados e a uma trajetória fiscal insustentável,
gera um risco importante. Vale salientar que não estamos

projetando uma concretização desse cenário, mas simplesmente chamando a atenção para uma assimetria nos
preços de mercado. Um aumento das expectativas inflacionárias globais para níveis que eram normais antes de 2007
provavelmente resultaria em uma reprecificação substancial
dos mercados de ativos.
Caso esse risco se concretize, é provável que a correlação
entre ações e renda fixa se reverta, o que reduziria a
diversificação das carteiras, e os ativos reais – como as
commodities e os títulos do Tesouro dos EUA vinculados à
inflação (TIPS) – seriam beneficiados. Vale salientar que
dificilmente estamos à beira de um choque inflacionário
real, que provavelmente somente se concretizaria se
houvesse uma forte desaceleração econômica. Contudo,
faz sentido comprar ativos que ofereçam uma opção barata
de proteção anti-inflacionária quando ela estiver disponível.
Como os populistas têm preferência pela expansão fiscal,
os mercados acionários dos países com maiores condições
de oferecer esse estímulo deverão ter desempenho
superior; no momento, os EUA e a China preenchem esse
requisito. Obviamente, a China não se enquadra na categoria do populismo, mas o governo chinês tem os meios e a
disposição para fazer uso do estímulo fiscal. Esta é também
sua principal defesa contra as tarifas comerciais impostas
pelos EUA. Temos preferência por títulos públicos de prazo
curto da Zona do Euro contra os dos EUA.
Transformações demográficas
Enquanto isso, o envelhecimento populacional continua e,
em breve, a geração do pós-guerra começará a concentrar
seus gastos em serviços de saúde. Esse fator pesará sobre
o crescimento, testará os limites dos sistemas de saúde e
seguridade social e terá de se tornar uma área de atenção
importante para as autoridades econômicas, além trazer um
desafio adicional para a situação fiscal. Sugerimos comprar
ações de empresas selecionadas do setor de saúde, que
deverão ser beneficiadas pela demanda crescente gerada
pelo envelhecimento da geração do pós-guerra, bem como
de empresas do setor de tecnologia voltadas para a
automação e a redução dos custos do atendimento de
saúde e para a melhoria da qualidade de vida de pacientes
com idade avançada. Investir na “economia grisalha”, que é
uma de nossas Supertrends, é uma boa maneira de se
posicionar para essa transformação.
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Principais eventos de 2019
Janeiro
22 – 25 de janeiro | Suíça
Reunião anual do
Fórum Econômico Mundial

Fevereiro
07 de fevereiro | Reino Unido
Reunião do comitê de política
monetária do Banco da Inglaterra

Março
19 / 20 de março | Estados Unidos
Reunião do FOMC

cúpulas e
reuniões

eleições
(presidenciais e parlamentares)

Observação Nem todas as reuniões dos bancos centrais estão relacionadas acima.

Julho
25 de julho | Zona do Euro
Reunião de política monetária do BCE

Agosto
Final de agosto | Estados Unidos
Simpósio de política econômica
em Jackson Hole

Setembro
12 de setembro | Zona do Euro
Reunião de política monetária do BCE

07 de março | Zona do Euro
Reunião de política monetária do BCE

24 de janeiro | Zona do Euro
Reunião de política monetária do
Banco Central Europeu (BCE)

31 de março | Ucrânia
Eleições presidenciais

29 / 30 de janeiro | Estados Unidos
Reunião do Comitê Federal
de Mercado Aberto (FOMC)

Abril
12 – 14 de abril | Estados Unidos
Reunião de primavera do
Grupo Banco Mundial e do
Fundo Monetário Internacional

24 / 25 de abril | Japão
Reunião de política monetária
do Banco do Japão (BoJ)

17 de abril | Indonésia
Eleições presidenciais
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29 de março | Reino Unido / União Europeia
Fim do prazo para o Reino Unido sair
da União Europeia

Maio
30 de abril / 01 de maio | Estados Unidos
Reunião do FOMC

Junho
18 / 19 de junho | Estados Unidos
Reunião do FOMC
06 de junho | Zona do Euro
Reunião de política monetária do
BCE

26 de maio | Bélgica
Eleições federais

23 – 26 de maio | União Europeia
Eleições do Parlamento Europeu

28 / 29 de junho | Japão
Reunião de cúpula do G-20

19 / 20 de junho | Japão
Reunião de política monetária do BoJ

18 / 19 de setembro | Japão
Reunião de política
monetária do BoJ

30 / 31 de julho | Estados Unidos
Reunião do FOMC

29 / 30 de julho | Japão
Reunião de política monetária do BoJ

Outubro
27 de outubro | Argentina
Eleições presidenciais
20 de outubro | Suíça
Eleições federais

25 – 27 de agosto | França
Cúpula do G-7

Novembro
05 de novembro | Estados Unidos
Eleições em ano ímpar

17 / 18 de setembro | Estados Unidos
Reunião do FOMC

Dezembro
10 / 11 de dezembro | Estados Unidos
Reunião do FOMC
12 de dezembro | Zona do Euro
Reunião de política monetária do BCE

31 de outubro | Zona do Euro
Fim do mandato de Draghi
como presidente do BCE
31 de outubro | União Europeia
Fim do mandato de Juncker como
presidente da Comissão Europeia

18/19 de dezembro | Japão
Reunião de política monetária do BoJ
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Isenção de responsabilidades

Informação importante
Advertência de risco
Qualquer investimento envolve risco, especialmente em relação às flutuações de valor e de retorno. Se um
investimento for efetuado numa moeda diferente da sua moeda base, as mudanças na taxa de câmbio
podem ter um efeito adverso sobre o valor, o preço ou o rendimento.
Para obter mais informações sobre os riscos de investir nos valores mobiliários mencionados neste relatório, consulte o seguinte link de internet:
https://investment.credit-suisse.com/gr/riskdisclosure/
Este documento pode incluir informações sobre investimentos que envolvem riscos especiais. Você deve buscar a orientação de seu consultor financeiro
independente antes de tomar qualquer decisão de investimento baseada neste documento ou para obter qualquer explicação necessária em relação a
seu conteúdo. Informações adicionais também estão disponíveis no folheto informativo “Riscos especiais nas operações com títulos e valores mobiliários”,
disponível junto à Associação de Bancos Suíços.
O desempenho passado não é indicador do desempenho futuro. O desempenho pode ser afetado por comissões, taxas ou outros
encargos, bem como oscilações nas taxas de câmbio.
Riscos do mercado financeiro
Os retornos históricos e os cenários dos mercados financeiros não são garantia de desempenho futuro. O preço e valor dos investimentos citados e
rendimentos que possam ser auferidos podem cair, subir ou variar. O desempenho passado não serve de orientação para o desempenho futuro. Se um
investimento for denominado em uma moeda diferente de sua moeda base, as variações na taxa de câmbio poderão ter um efeito adverso sobre o valor,
preço ou rendimento. Você deve consultar o(s) consultor(s) que considere necessário para auxiliar você a fazer essas determinações. Os investimentos
podem não ter um mercado público, ou apenas um mercado secundário restrito. Sempre que houver um mercado secundário, não é possível prever o
preço em que os investimentos serão negociados no mercado, ou se esse mercado apresentará liquidez ou não.
Mercados emergentes
Quando este documento referir-se a mercados emergentes, esteja ciente de que existem incertezas e riscos inerentes a diversos tipos de investimentos e
transações relacionados ou vinculados a emissores e devedores formalmente constituídos, com base em países de mercados emergentes ou tendo como
foco de atuação atividades nesses países. Os investimentos relacionados a países de mercados emergentes podem ser considerados especulativos, de
modo que seus preços serão muito mais voláteis do que os preços verificados em países mais desenvolvidos do mundo. Os investimentos em mercados
emergentes investimentos devem ser feitos somente por investidores sofisticados ou profissionais experientes que tenham conhecimento independente
dos mercados em questão, sejam capazes de analisar e pesar os vários riscos apresentados por esses investimentos, e que disponham dos recursos
financeiros necessários para suportar o risco considerável de perda do investimento nessas aplicações. Cabe a você gerenciar os riscos decorrentes da
aplicação em investimentos de mercados emergentes e da alocação de ativos em sua carteira. Procure a orientação de seus próprios consultores com
relação aos diversos riscos e fatores a serem considerados ao investir em uma aplicação de mercados emergentes.
Investimentos alternativos
Os fundos de hedge não estão sujeitos aos numerosos regulamentos de proteção dos investidores que se aplicam a investimentos coletivos autorizados
regulamentados e, em grande medida, , e as gestoras de fundos de hedge não são regulamentadas. Os fundos de hedge não são limitados a qualquer
disciplina de investimento ou estratégia de negociação em particular, e visam lucrar em todos os tipos de mercados por meio de alavancagem, derivativos
e complexas estratégias de investimento especulativo que podem aumentar o risco de perda do investimento. As transações com commodities têm um
elevado grau de risco, e podem não ser adequadas para muitos investidores privados. A extensão da perda devido a movimentos do mercado pode ser
expressiva, ou até mesmo resultar na perda total. Os investidores do setor imobiliário estão expostos a riscos de liquidez, câmbio e outros riscos, inclusive
o risco cíclico, risco de locação e do mercado local, bem como riscos ambientais e alteração da situação jurídica.
Riscos de taxa de juros e crédito
A manutenção do valor de uma obrigação depende da credibilidade do Emitente e/ou Avalista (conforme o caso), que pode sofrer alteração ao longo da
vida da obrigação. Em caso de incumprimento do Emitente e/ou Avalista da obrigação, esta ou eventuais rendimentos desta derivados não serão
garantidos, e poderá obter um montante inferior ao originalmente investido ou mesmo não obter montante algum.
Departamento de Estratégia de Investimento
Os Estrategistas de Investimento são responsáveis pela formação da estratégia de classes multi-ativos e subsequente implementação das atividades
discricionária e de consultoria do CS. Quando apresentadas, as Carteiras Modelo têm fins meramente ilustrativos. A sua alocação de ativos, ponderações
em carteira e desempenho podem ser muito diferentes, de acordo com as suas circunstâncias específicas e tolerância ao risco. As opiniões e perspectivas
dos Estrategistas de Investimento podem ser diferentes das manifestadas por outros Departamento do CS. As perspectivas do Estratega de Investimento
podem mudar a qualquer momento sem aviso prévio e sem qualquer obrigação de atualização. O CS não possui a obrigação de providenciar que seja
informado acerca dessas atualizações.
Periodicamente, os Estrategistas de Investimento pode referir artigos de Análise publicados anteriormente, incluindo recomendações e alterações nas
notações sob a forma de listas. As recomendações aqui incluídas são extratos e/ou referências a recomendações previamente publicadas pelo Credit
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Suisse Research. Relativamente a ações, referem-se as Notas e as Sínteses empresarias do emitente. As recomendações relativas a obrigações podem
ser encontradas na respetiva publicação Research Alert (obrigações) ou Institutional Research Flash/Alert – Credit Update Switzerland. Estes artigos
estão disponível a pedido ou em https://investment.credit-suisse.com. As divulgações podem ser encontradas em www.credit-suisse.com/disclosure.
Isenção de responsabilidade global / Informação importante
Este relatório não está direcionado para, nem se destina à distribuição de ou utilização por, qualquer pessoa ou entidade que seja cidadão ou residente
de, ou localizado em, qualquer localidade, estado, país ou outra jurisdição em que essa distribuição, publicação, disponibilização ou utilização seja
contrária à legislação ou regulamentos, ou que sujeitaria o CS a qualquer requisito de registro ou de licenciamento no âmbito dessa jurisdição.
As referências neste relatório ao CS incluem Credit Suisse AG, o banco suíço, suas subsidiárias e filiais. Para obter mais informações sobre a nossa
estrutura, utilize o seguinte link: http://www.credit-suisse.com
SEM DISTRIBUIÇÃO, SOLICITAÇÃO OU ACONSELHAMENTO: Este relatório é fornecido para efeitos informativos e ilustrativos e destina-se apenas
a ser utilizado por si. Não é uma solicitação, oferta ou recomendação para comprar ou vender qualquer valor mobiliário ou outro instrumento financeiro.
Qualquer informação incluindo factos, opiniões ou cotações, pode estar condensada ou resumida e é expressa mediante a data da escrita. As informações contidas neste relatório foram fornecidas apenas como comentários gerais do mercado e não constituem qualquer forma de conselho financeiro
regulado, legal, fiscal ou outro serviço regulado. Não tem em conta os objetivos financeiros, a situação nem as necessidades de quaisquer pessoas, que
são considerações necessárias antes de tomar qualquer decisão de investimento. Deve procurar aconselhar-se junto do seu consultor financeiro
independente antes de tomar quaisquer decisões de investimento com base neste relatório ou para obter qualquer explicação necessária sobre o seu
conteúdo. Este relatório pretende apenas fornecer observações e opiniões do CS aquando da data de escrita, independentemente da data em que irá
receber ou acessar as informações. As observações e opiniões contidas neste relatório podem ser diferentes das expressas por outros departamentos do
CS e podem mudar em qualquer altura sem aviso e sem obrigação de atualização. O CS não tem qualquer obrigação de assegurar que essas atualizações chegam às suas mãos. PREVISÕES E ESTIMATIVAS: A performance anterior não deve ser considerada uma indicação ou garantia de qualquer
performance futura, nem é efetuada qualquer representação ou garantia, expressa ou implícita, relativamente a performances futuras. Na medida em que
este relatório contém declarações acerca de performances futuras, essas declarações são prospetivas e estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Salvo
indicação em contrário, todos os valores apresentados são valores não auditados. Todas as avaliações aqui mencionadas estão sujeitas aos procedimentos e políticas de avaliação do CS. CONFLITOS: O CS reserva-se o direito de emendar quaisquer erros que possam estar presentes neste relatório. O
Credit Suisse, as suas filiais e/ou os respetivos funcionários podem deter uma posição ou participação, ou qualquer interesse material ou acordo de
transações sobre quaisquer valores mobiliários mencionados ou opções associadas, ou outros investimentos relacionados e, pontualmente, poderão
adicionar ou abandonar esses investimentos. O CS pode fornecer, ou pode ter fornecido nos últimos 12 meses, aconselhamento significativo relativamente aos investimentos listados neste relatório ou a um investimento relacionado com qualquer empresa ou emissor mencionado. Alguns investimentos
referidos neste relatório serão oferecidos por uma única entidade ou um associado do CS, ou o CS poderá ser o único criador de mercado nesses
investimentos. O CS está envolvido em muitos negócios relacionados com empresas mencionadas neste relatório. Esses negócios incluem transações
especializadas, arbitragem de risco, criação de mercado e outras transações por conta própria. O CS celebrou contrato com o emissor em relação à
prestação dos serviços de firmas de investimento. ASPETO FISCAL: Nada neste relatório constitui aconselhamento de investimento, legal, contabilístico
ou fiscal. O CS não fornece aconselhamento sobre as consequências fiscais de investimentos e aconselhamos que entre em contato com um consultor
fiscal independente. Os níveis e as bases de tributação dependem das circunstâncias individuais e estão sujeitos a alterações. FONTES: As informações
e as opiniões apresentadas neste relatório foram obtidas ou derivam de fontes que, na opinião do CS, são fiáveis, embora o CS não certifique de modo
algum a sua precisão ou integralidade. O CS não aceita qualquer responsabilidade por perdas resultantes da utilização deste relatório. WEBSITES: Este
relatório pode fornecer os endereços de, ou conter links para websites. Exceto na medida em que o relatório se refere a material do website do CS, o CS
não avaliou o link para o site e não assume qualquer responsabilidade pelos conteúdos. Esse endereço ou link (incluindo endereços ou links para o
material do próprio website do CS) é fornecido apenas para sua conveniência e informação, e o conteúdo do link para o site não faz parte, de forma
alguma, deste relatório. O acesso a esse website ou link deste relatório ou do website do CS serão por sua conta e risco. PRIVACIDADE DOS DADOS:
Seus dados pessoais serão processados de acordo com os Princípios do CS de processamento dos dados dos clientes, disponível em seu domicílio por
meio do site oficial do CS: www.credit-suisse.com/ch/en/legal.html.
Informação de distribuição
A menos que de outro modo aqui indicado, este relatório é distribuído pelo Credit Suisse AG, um banco suíço, autorizado e regulado pela Autoridade de
Supervisão do Mercado Financeiro da Suíça. Alemanha: Este relatório é distribuído pelo Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, regulado pela
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Arábia Saudita: Esta informação está sendo distribuída pelo Credit Suisse Saudi Arabia (Número CR 1010228645), devidamente licenciado e registrado pela Autoridade dos Mercados de Capitais da Arábia Saudita (Saudi Arabian Capital Market
Authority), de acordo com o número de licença 08104-37 datado de 23/03/1429H, correspondente a 21/03/2008AD. A sede do Credit Suisse Saudi
Arabia é King Fahad Road, Hay Al Mhamadiya, 12361-6858 Riyadh, Arábia Saudita. Site: https://www.credit-suisse.com/sa. Áustria: Este relatório é
distribuído pelo CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich (a “sucursal da Áustria”) que é uma sucursal do CREDIT SUISSE
(LUXEMBOURG) S.A., uma instituição de crédito devidamente autorizada no Grão-Ducado do Luxemburgo com sede em 5, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg. A sucursal da Áustria está também sujeita a supervisão prudencial da autoridade supervisora do Luxemburgo, a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283, route d’Arlon, L-2991 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo, bem como a autoridade supervisora da
Áustria, a Financial Market Authority (FMA), Otto-Wagner Platz 5, A-1090 Viena, Áustria. Bahrain: Este relatório é distribuído pelo Credit Suisse AG,
Bahrain Branch, autorizado e regulado pelo Banco Central do Bahrain (CBB, Central Bank of Bahrain) enquanto Empresa de investimento de Categoria
2. Produtos ou serviços financeiros relacionados são disponibilizados apenas a clientes profissionais e investidores acreditados, conforme definição do
CBB, e não se destinam a quaisquer outras pessoas. O Credit Suisse AG, Bahrain Branch situa-se em Level 22, East Tower, Bahrain World Trade
Centre, Manama, Reino do Bahrain. Catar: Esta informação foi distribuída pelo Credit Suisse (Qatar) L.L.C, que foi autorizado e regulados pela
Autoridade Reguladora do Centro Financeiro do Catar (QFCRA, Qatar Financial Centre Regulatory Authority) com o número QFC Nº 00005. Todos os
serviços ou produtos financeiros relacionados apenas estarão disponíveis para clientes profissionais ou contrapartes nos mercados (conforme definido
pela QFCRA), incluindo indivíduos que optam por ser classificados como clientes profissionais, com ativos líquidos de valor superior a 4 milhão de QR, e
com experiência, compreensão e conhecimento financeiro suficiente para participar nesses produtos e/ou serviços. Portanto, esta informação não pode
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ser entregue ou confiada a nenhum outro tipo de pessoa. A QFCRA não possui responsabilidade por revisar ou verificar nenhum Prospecto ou outros
documentos relacionados a este produto/serviço, devido ao fato de que o produto/serviço não está registrado no QFC nem regulado pela QFCRA. Desta
forma, a QFCRA não revisou nem aprovou estas informações e nenhum documento associado, nem tomou medidas para verificar as informações deste
documento, e não tem nenhuma responsabilidade pelo mesmo. Os investidores neste produto/serviço podem não ter o mesmo acesso a informações
sobre o produto/serviço que teriam em relação a produto/serviço registrado junto ao QFC. O produto/serviço ao qual estas informações dizem respeito
pode estar ilíquido e/ou sujeito a restrições de revenda. Recursos contra o produto/serviço, e tudo que envolva a questão, podem ser limitados ou
difíceis, e podem precisar ser discutidos em jurisdição alheia ao QFC. Possíveis compradores do produto/serviço oferecido devem realizar sua própria due
diligence do produto/serviço. Se você não compreende o conteúdo deste folheto, fale com um consultor financeiro autorizado. DIFC: Esta informação
está sendo distribuída pelo Credit Suisse AG (DIFC Branch). O Credit Suisse AG (DIFC Branch) é licenciado e regulado pela Autoridade de Serviços
Financeiros de Dubai (“DFSA”, Dubai Financial Services Authority). Os serviços ou produtos financeiros associados apenas são disponibilizados a clientes
profissionais ou contrapartes nos mercados, conforme definido pela DFSA, e não se destinam a quaisquer outras pessoas. O Credit Suisse AG (DIFC
Branch) localiza-se em Level 9 East, The Gate Building, DIFC, Dubai, Emirados Árabes Unidos. Espanha: Este relatório é distribuído na Espanha pelo
Credit Suisse AG, Sucursal en España, entidade legal registrada pela Comissão Nacional do Mercado de Valores (Comisión Nacional del Mercado de
Valores). França: Este relatório é distribuído pelo Credit Suisse (Luxembourg) S.A. Succursale en France (a “sucursal da França”) que é uma filial do
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., uma instituição de crédito devidamente autorizada no Grão-Ducado do Luxemburgo com sede em 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg. A sucursal da França está sujeita a supervisão prudencial por parte da autoridade supervisora do Luxemburgo, a Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF),e da autoridade de supervisão francesa, a Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) e da
Autorité des Marchés Financiers. Guernsey: Este relatório é distribuído pela Credit Suisse AG Guernsey Branch, uma filial do Credit Suisse AG (fundada
no Cantão de Zurique), com sede em Helvetia Court, Les Echelons, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey. O Credit Suisse AG Guernsey Branch é
propriedade integral do Credit Suisse AG e é regulado pela Guernsey Financial Services Commission (Comissão de serviços financeiros de Guernsey).
Estão disponíveis cópias das mais recentes contas auditadas, mediante pedido. Índia: Este relatório é distribuído pela Credit Suisse Securities (India)
Private Limited (CIN nº U67120MH1996PTC104392) regulada pela Securities and Exchange Board of India (Comissão de supervisão do mercado de
valores mobiliários da Índia) como analista de pesquisa (nº de registro INH 000001030), como gestor de carteira (nº de registro INP000002478) e como
corretor de bolsa (nº de registro INB230970637; INF230970637; INB010970631; INF010970631), com endereço registrado em 9th Floor, Ceejay
House, Dr.A.B. Road, Worli, Mumbai - 18, Índia, T- +91-22 6777 3777. Itália: Este relatório é distribuído em Itália pela Credit Suisse (Italy) S.p.A., um
banco incorporado e registrado ao abrigo da legislação italiana e sujeito à supervisão e ao controlo da Banca d’Italia e CONSOB. Líbano: Este relatório é
distribuído pela Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL (“CSLF”), uma instituição financeira sediada no Líbano e regulada pelo Banco Central do Líbano
(“CBL”) com o número de licença de instituição financeira 42. A Credit Suisse (Lebanon) Finance SAL está sujeita às leis e regulamentos da CBL, bem
como às leis e decisões da Autoridade dos mercados de capitais do Líbano (“CMA”). A CSLF é uma subsidiária da Credit Suisse AG e integra o grupo
Credit Suisse (CS). A CMA não aceita qualquer responsabilidade pelo conteúdo das informações incluídas neste relatório, incluindo a precisão ou
integralidade dessas informações. A responsabilidade pelo conteúdo deste relatório é remetida para o distribuidor, os seus diretores e demais pessoas,
como os especialistas, cujas opiniões são incluídas no relatório com o seu consentimento. A CMA também não avaliou a adequabilidade do investimento
para qualquer investidor específico ou tipo de investidor. Os investimentos em mercados financeiros podem envolver um nível elevado de complexidade e
risco e podem não se adequar a todos os investidores. A avaliação de adequabilidade efetuada pela CSLF relativamente a este investimento será
efetuada com base em informações fornecidas pelo investidor à CSLF e em conformidade com as políticas e processos internos da Credit Suisse. Será
utilizado o idioma inglês em todas as comunicações e documentação fornecida pela CS e/ou CSLF. Ao aceitar investir no produto, o investidor confirma a
ausência de objeções à utilização do idioma inglês. Luxemburgo: Este relatório é distribuído pelo Credit Suisse (Luxembourg) S.A., uma instituição de
crédito devidamente autorizada no Grão-Ducado do Luxemburgo com sede em 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. O Credit Suisse (Luxembourg)
S.A. está sujeito a supervisão prudencial por parte da autoridade de supervisão do Luxemburgo, a Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF). México: Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) e C. Suisse Asesoría
México, S.A. de C.V. (“Credit Suisse México”). Este documento foi elaborado exclusivamente para fins informativos e não constitui recomendação ou
conselho, nem um convite para a realização de nenhuma operação, não substituindo suas comunicações diretas com o seu gerente de relacionamento do
Credit Suisse México antes da execução de algum investimento. Os indivíduos que elaboraram este documento não recebem pagamento ou compensação de qualquer entidade do Credit Suisse Group que não seja a que os emprega. Os prospetos, a documentação de ofertas, as planilhas de prazos,
os regimes de investimento, os relatórios anuais e as informações financeiras periódicas contêm dados úteis aos investidores. Tais documentos podem
ser obtidos sem custo algum diretamente junto ao emissor dos títulos e aos gerentes de fundos de investimento, ou na página do mercado de títulos e
ações e também junto ao seu gerente de relacionamento do Credit Suisse México. As informações deste documento não substituem os extratos de
conta, INFORMES DE OPERACIONES (INFORMES DE OPERAÇÕES) e/ou confirmações que você recebe do Credit Suisse México de acordo com as
normas gerais aplicáveis a instituições financeiras e outras pessoas que prestam serviços de investimento. O C. Suisse Asesoría México, S.A. de C.V. é
um consultor de investimentos devidamente estabelecido segundo a Legislação do Mercado de Títulos (“LMV”) e está registrado junto à Comissão
Nacional Bancária e de Valores (“CNBV”) sob o número 30070. Não é um banco, não está autorizado a receber depósitos nem a ter a guarda de
nenhum título, não faz parte do Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. Nos termos das disposições da LMV, o C. Suisse Asesoría
México, S.A. de C.V., não é um consultor de investimentos independente, de acordo com sua relação com o Credit Suisse AG, uma instituição financeira
estrangeira, e sua relação indireta com o Grupo Financiero Credit Suisse (Mexico), S.A. de C.V. Os indivíduos que compilaram este documento não
recebem pagamento ou compensação de qualquer entidade do Credit Suisse Group que não seja a que os emprega. Países Baixos: Este relatório é
distribuído pelo Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Netherlands Branch (a “sucursal de Países Baixos”) que é uma sucursal do Credit Suisse (Luxembourg) S.A., uma instituição de crédito devidamente autorizada no Grão-Ducado do Luxemburgo com sede em 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. A sucursal de Países Baixos está sujeita a supervisão prudencial por parte da autoridade supervisora do Luxemburgo, a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),e da autoridade de supervisão neerlandesa De Nederlansche Bank (DNB), e do supervisor neerlandês do mercado, a
Autoriteit Financiële Markten (AFM). Portugal: Este relatório é distribuído pelo Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Sucursal em Portugal (a “sucursal de
Portugal”) que é uma filial do Credit Suisse (Luxembourg) S.A., uma instituição de crédito devidamente autorizada no Grão-Ducado do Luxemburgo com
sede em 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. A sucursal de Portugal está sujeita a supervisão prudencial por parte da autoridade supervisora do
Luxemburgo, a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), e da autoridade de supervisão portuguesa, a Comissão do Mercado dos
Valores Mobiliários (CMVM). Reino Unido: Este material é publicado pelo Credit Suisse (UK) Limited. O Credit Suisse (UK) Limited, está autorizado pela
Autoridade de Regulação Prudencial e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira e pela Autoridade de Regulação Prudencial. As proteções
disponibilizadas pela Autoridade de Conduta Financeira e/ou pela Autoridade de Regulação Prudencial para clientes não profissionais não se aplica aos

62

Investment Outlook 2019

investimentos ou serviços fornecidos por uma pessoa fora do Reino Unido, nem o Fundo de compensação de último recurso do Reino Unido será
disponibilizado se o emissor do investimento não cumprir as suas obrigações. Na medida do que é comunicado no Reino Unido (“UK”) ou capaz de
produzir efeito no Reino Unido, este documento constitui uma promoção financeira aprovada pela Credit Suisse (UK) Limited, autorizada pela Autoridade
de Regulação Prudencial e regulada pela Autoridade de Conduta Financeira e pela Autoridade de Regulação Prudencial para a conduta da atividade de
investimento no Reino Unido. O endereço registrado da Credit Suisse (UK) Limited é Five Cabot Square, London, E14 4QR. Note-se que os requisitos
da lei de 2000 relativa aos serviços e mercados financeiros (Financial Services and Markets Act 2000) do Reino Unido relativos à proteção de clientes
não profissionais não serão aplicáveis a si, e que qualquer potencial compensação disponibilizada a “requerentes elegíveis” pelo FSCS (fundo de
compensação de último recurso do Reino Unido) também não estará disponível para si. O tratamento fiscal depende das circunstâncias individuais de
cada cliente e pode estar sujeito a alterações no futuro. Turquia: As informações de investimento, os comentários e as recomendações aqui contidos
não se inserem no âmbito da atividade de consultoria de investimentos. Os serviços de consultoria de investimentos são fornecidos pelas instituições
autorizadas às pessoas de forma personalizada e considerando as preferências de risco e de rendimento das pessoas. Em vez disso, os comentários e
conselhos aqui incluídos são de natureza geral. Como tal, as recomendações podem não se adequar ao seu estado financeiro ou às suas preferências de
risco e de rendimento. Por esse motivo, efetuar uma decisão de investimento baseando-se apenas nas informações aqui fornecidas poderá não gerar
resultados adequados às suas expectativas. Este relatório é distribuído pelo Credit Suisse Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketi, regulado pelo Capital
Markets Board (Comissão de mercados de capital) da Turquia, com endereço registrado em Yildirim Oguz Goker Caddesi, Maya Plaza 10th Floor Akatlar,
Besiktas/Istambul-Turquia.
ESTADOS UNIDOS: NEM ESTE RELATÓRIO NEM QUALQUER CÓPIA DO MESMO PODEM SER ENVIADOS, TRANSPORTADOS NEM DISTRIBUÍDOS NOS ESTADOS UNIDOS, NEM SER DADOS A QUALQUER PESSOA DOS EUA (nO SENTIDO do Regulamento S, ao abrigo da U.S.
Securities Act (Lei dos Valores Mobiliários dos EUA) de 1933, modificada).
Este relatório não pode ser reproduzido parcial ou totalmente sem a autorização escrita do Credit Suisse. Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG e/
ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
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