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Carta do CEO

É uma grande satisfação apresentar o nosso “Investment Outlook 2020”. 
Este ano de 2019 foi melhor do que se poderia esperar 
para a maioria dos investidores, considerando-se  
as incertezas geopolíticas e o enfraquecimento
da economia.

Do meu ponto de vista

Tidjane Thiam 
CEO do Credit Suisse Group AG

4

E agora, o que está reservado para 2020? É improvável que 
todas as dúvidas que nos acompanharam desde o início de 
2018 sejam resolvidas, seja o conflito comercial entre os 
EUA e a China, ou as incertezas políticas na Europa. Os 
investidores também continuarão tendo de lidar com taxas de 
juros extremamente baixas (ou negativas) nos mercados de  
títulos. Estes são alguns dos principais temas abordados em 
minhas conversas com clientes e outras partes interessadas.

Reunir todas essas questões em um contexto mais amplo e 
diferenciar o que tem maior ou menor relevância para 
empresas e investidores é a atribuição primordial e árdua de 
economistas, analistas financeiros e estrategistas do nosso 
Banco. A soma desses esforços é um elemento central da 
nossa holística House View.

Os principais resultados da nossa análise e as nossas 
principais perspectivas para a economia e os mercados são 
apresentados nas próximas páginas. Acredito que você 
considerará nossa análise interessante e relevante ao planejar 
seu ano de 2020.

Nesse sentido, desejo a você um ano-novo próspero – e 
resiliente.

Tidjane Thiam
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Resiliência acima de tudo

Eventos imprevisíveis e surpreendentes moldaram 2019,  
e nos restam poucas dúvidas de que esses eventos também afetarão 
o mundo em 2020. Diante de tantas incertezas, é extremamente 
importante que os investidores tenham portfólios resilientes.

Michael Strobaek Global Chief Investment Officer
Nannette Hechler-Fayd’herbe Global Head of Economics & Research und RCIO IWM

Editorial

8 9

Ainda que diminuam as incertezas sobre o Brexit e as 
implicações da guerra comercial entre os EUA e a China, é 
improvável que 2020 seja um ano tranquilo, devido aos 
seguintes fatores: polarização na campanha presidencial dos 
EUA, pressão na margem, dívida corporativa alta e menos 
cortes dos juros pelos principais bancos centrais – sem 
contar os acontecimentos políticos inesperados –, que 
provavelmente testarão a paciência dos investidores.

Apesar disso, no geral, acreditamos que a economia global e 
os ativos de risco continuarão apresentando considerável 
resiliência diante desses desafios. Esta é a mensagem que o 
título da edição deste ano (Resiliência acima de tudo) 
representa.

Embora esperemos um crescimento econômico bastante 
moderado em 2020 e retornos geralmente mais baixos do 
que em 2019, os cenários de desaceleração robusta do 
mercado ou, até mesmo, de crise financeira parecem 
improváveis. Observamos vários desequilíbrios em diversas 
economias e setores, mas nenhum deles parece grave o 
suficiente para desencadear essa crise. Por outro lado, o 
progresso tecnológico permanecerá em pleno vigor; e – o 
que é mais importante – os responsáveis pela criação de 
políticas continuarão prestando suporte.

As próximas páginas apresentam os principais elementos do 
House View do Credit Suisse para 2020. Nós nos 
esforçamos para elaborar um guia consistente e bem 
estruturado de acordo com os tipos de ativos, os mercados e 
os subsegmentos mais importantes. Assim sendo, os 
investidores que têm portfólios bem diversificados, voltados 
para áreas de retorno adicional, deverão continuar obtendo 
sólidos retornos. Além disso, a sustentabilidade é cada vez 
mais relevante para os investidores, pois ela já se tornou uma 
questão de grande importância para eleitores e consumidores 
em todo o mundo.

Esperamos que esta leitura seja bastante útil e aproveitamos 
para desejar a você um 2020 de grande sucesso.
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O Fed muda o curso de suas medidas diante do enfraquecimento
da atividade industrial global
O crescimento global e o humor dos mercados em relação à atividade 
industrial vêm piorando desde que os EUA impuseram tarifas à China e  
a outros países. Os problemas no setor automobilístico alemão só 
agravaram esse cenário; mas, como a economia norte-americana se 
sustentou, em grande parte graças aos cortes de impostos de 2018, o 
Federal Reserve (Fed) projetou aumentos contínuos dos juros em 2019. 
Após as ações terem passado por correções consideráveis no fim de 2018, 
o Fed mudou sua estratégia, focando no afrouxamento política monetária.

Disparada generalizada dos títulos  

Os juros oferecidos pelos títulos do Tesouro dos EUA sofreram uma queda 
 brusca (mas não retornaram aos níveis observados após a crise financeira), 

à medida que os temores de uma desaceleração global se instalaram. 
 Na Alemanha e na Suíça, os juros atingiram mínimas históricas – todas 

abaixo dos níveis registrados no Japão. Apesar de a Itália ter uma dívida 
muito maior, também houve um conflito no país, à medida que o governo 
se afastou de sua posição contra o euro e contra Bruxelas. Os juros dos 
títulos de mercados emergentes também caíram, mas em menor magnitude.

Commodities: Trajetórias divergentes
As tarifas impostas pelos EUA sobre produtos importados da China e a 
desaceleração da produção global pesaram sobre os preços do cobre. 
Já os preços do petróleo se recuperaram no início de 2019, enquanto a
 Opep tentava restringir a oferta, mas voltaram a cair com o declínio  
da demanda. E os preços do ouro subiram em decorrência dos juros 
mais baixos.

Ações: Experimentando altas 
No início de 2019, houve uma forte retomada nos principais mercados 
de ações após os desafios do fim de 2018, impulsionada pelo 
afrouxamento monetário implementado pelo Fed. Com isso, as 
preocupações com a economia global pararam de aumentar  
temporariamente. As ações dos mercados emergentes também se  
recuperaram. A tendência de queda que começou com o início da 
guerra comercial entre EUA e China no início de 2018 ainda se mantém.

Setores de ações: Ganhos generalizados
Todos os principais setores de ações participaram da recuperação  
no início de 2019, mas apenas o setor de TI conseguiu concretizar  
seus ganhos. Por outro lado, as preocupações com a demanda e os 
preços mais baixos do petróleo impediram o crescimento do setor  
energético, enquanto o debate sobre os preços dos medicamentos 
influenciou o desempenho do setor de saúde. Considerando-se o 
declínio da demanda na atividade industrial, é surpreendente que o 
setor tenha se mantido tão bem. O setor financeiro teve um desempenho 
ligeiramente inferior ao do MSCI World, pois as curvas de juros 
achatadas ou invertidas prejudicaram os lucros.

Dólar ainda forte
Após os ganhos de 2018, o dólar continuou ganhando valor contra quase 
todas as principais moedas, sustentado por um melhor crescimento dos 
EUA e pela vantagem da taxa de juros (remanescente). Somente o iene 
japonês voltou a superar o dólar, uma vez que o banco central do Japão 
não reduziu os juros. A China permitiu que o renminbi se desvalorizasse 
para compensar parte da pressão relacionada às tarifas. Isso pesou sobre 
outras moedas de mercados emergentes, além dos cortes nos juros locais; 
somente o peso mexicano se manteve, pois o México selou um novo
acordo comercial com os EUA e o Canadá.

Títulos têm novos índices mínimos
Rendimento dos títulos do governo de 10 anos (em %)

Cíclicos com desempenho superior do ouro
Índice, 1/1/2018 = 100

As taxas seguem a produção industrial Mercados emergentes ficam atrás dos mercados desenvolvidos
Índices de retorno total de MSCI World e MSCI de Mercados Emergentes 
(Índice, 1/1/2018 = 100)

A TI ainda é o maior setor
Índices de retorno total dos setores de ações globais do MSCI World 
(Índice, 1/1/2019 = 100)

Guerra comercial arrasta EUR e CNY
Moedas x USD (Índice, 1/1/2018 = 100)

Os mercados desafiam 
o enfraquecimento
do crescimento

Análise de 2019
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Geopolítica
Algo fundamental a se observar é um possível abrandamento
do conflito entre EUA e China, mas as incertezas ainda
são grandes. A campanha eleitoral presidencial dos EUA
provavelmente será bastante polarizada e poderá afetar
o humor dos investidores. Os riscos políticos na Europa
devem diminuir, à medida que a incerteza sobre o Brexit
for menor.

 

 
 

 
 

Crescimento econômico
O crescimento econômico global deverá permanecer lento,
com apenas uma pequena recuperação nos investimentos
(capex) e no comércio. Entretanto, o cenário de recessão
é improvável, considerando-se a contínua sustentação da
política monetária, o amplo crédito, uma certa flexibilização
fiscal e os baixos preços do petróleo.

Inflação
A inflação deve seguir bem abaixo da meta de 2%
na Europa e no Japão e deve cair na China e em outros
mercados emergentes. Entretanto, é provável que a
inflação ultrapasse 2% nos EUA, pelo menos
temporariamente.

 

Taxas de juros
Esperamos que o Fed mantenha os juros inalterados após
o terceiro corte (em outubro de 2019). O Banco Central
Europeu (BCE) também manterá os juros inalterados,
com seu programa de compra de ativos (QE). O banco
central da Suíça (SNB) provavelmente conseguirá evitar
cortes dos juros, mas talvez precise manter a intervenção
no mercado de câmbio. Os cortes dos juros devem seguir
em diversos mercados emergentes.

 
 

 

 

 

Renda fixa
É provável que os juros oferecidos pela maioria dos
títulos do governo sejam negativos, exceto nos EUA.
Spreads mínimos implicam retornos mínimos para títulos
com grau de investimento em mercados desenvolvidos.
Esperamos retornos sólidos da maioria das dívidas de
mercados emergentes em moeda forte, com retornos
altos – embora voláteis – em algumas dívidas em moedas
locais de mercados emergentes, bem como de mercados
de fronteira. A dívida financeira subordinada de mercados
desenvolvidos permanece atrativa.

 

 

 
 

Ações
Diante do cenário de crescimento limitado dos lucros e
de juros dos títulos entre estáveis e altos, é provável que os
retornos nos principais mercados de ações permaneçam na
faixa de um dígito. As ações de mercados emergentes podem
recuperar-se, caso a guerra comercial perca força; e as ações
do setor financeiro deverão ser favorecidas, se a inclinação da 
curva de juros continuar. Em um ambiente de juros baixos, as 
ações com dividendos estáveis devem comportar-se bem.

 
 

 

Setor imobiliário
A maioria dos investimentos imobiliários deverá continuar
entregando retornos moderadamente positivos. Preferimos
imóveis diretos, nos quais os juros mais altos ainda não
parecem estar totalmente refletidos no preço. 

Commodities 
Exceto se houver um conflito maior entre o Irã e a
Arábia Saudita, é provável que os preços do petróleo
continuem moderados. Parece que o ouro seguirá
sustentado pelos juros extremamente baixos.

 

 

Câmbio
A princípio, o dólar deve seguir estável; mas o euro deve ganhar
valor no segundo semestre, à medida que se consolidar a
recuperação da Zona do Euro. O renminbi chinês poderá
desvalorizar-se um pouco mais em relação ao dólar, devido à
fraqueza da economia local. Haveria considerável valorização
da libra esterlina num cenário de resolução do Brexit. Nosso 
cenário-base contempla negociações bilaterais com franco 
suíço e iene japonês.

 

 

Credit Suisse
House View

O cenário de recessão é improvável,  
considerando-se a contínua  
sustentação da política monetária, 
o amplo crédito, uma certa flexibilização  
fiscal e os baixos preços do petróleo.

Os principais pontos da nossa perspectiva para 2020  
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Esperamos um crescimento global lento (2,5%) em 2020, tal como 
se observou em 2019; mas um cenário de recessão continua 
sendo improvável, graças às políticas macroeconômicas favoráveis. 
O arrefecimento da guerra comercial será essencial.

Crescimento moderado, 
mas sem recessão

Queda na atividade industrial e no comércio global
Variação anual (em %, média móvel em 12 meses)

Importações da China pelos EUA caem drasticamente
Variação anual (em %, média móvel em 12 meses)
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Economia global Visão geral

Em 2019, houve uma queda significativa na 
atividade industrial e no comércio em todo o 
mundo, e os volumes globais de exportação 
recuaram cerca de 2%, após a alta recorde de 
2018, o maior declínio das últimas décadas, 
desconsiderando-se os períodos de recessão.

Não apenas comércio
A imposição de tarifas dos EUA à China e a 
retaliação da China, sem dúvida, contribuíram 
para essa queda; e a desaceleração econômica 
na China – devido à cautela das famílias e ao 
crescimento restrito do crédito – também 
contribuiu. A redução das vendas de automóveis 
na Alemanha piorou o cenário de queda na 
atividade industrial. Em decorrência do aumento 
na incerteza, o capex corporativo global também 
diminuiu significativamente.

O setor de serviços também perdeu força, mas 
continuou crescendo na maioria dos países. 
Com o setor de serviços sendo o maior 
empregador nos países desenvolvidos e em 
vários mercados emergentes, a demanda por 
mão de obra continuou aumentando, e os 
salários vêm subindo, mas gradualmente. 
Consequentemente, o humor e os gastos dos 
consumidores permaneceram relativamente 
robustos.

Caminho para a recuperação em 2020
Esperamos que a queda na atividade industrial 
termine no primeiro semestre de 2020, devido 
principalmente ao ciclo natural de estoque. À 
medida que a desaceleração da atividade 
industrial perder força, o risco de “infectar” o setor 
de serviços também deverá diminuir. O 
afrouxamento monetário implementado pelo 
Federal Reserve (Fed) ao longo de 2019 ajudou a 
impulsionar o crédito, especialmente para as 
famílias norte-americanas. Esse auxílio deve 
continuar em 2020 – embora não estejam 
previstos cortes adicionais nos juros – e isso deve 
estimular, por exemplo, a compra de imóveis, além 
de outros gastos dos consumidores.

Os cortes dos juros pelo Fed também reduziram 
restrições impostas a mercados emergentes que 
dependem de financiamentos em dólar. Os bancos 
centrais de vários países devem conseguir reduzir 
ainda mais os juros, principalmente devido à queda 
da inflação. Na Europa, esperamos afrouxamento 
gradual da política fiscal, o que deve favorecer a 
taxa de crescimento na região. No entanto, algo 
essencial para a recuperação será pelo menos uma 
resolução parcial da guerra comercial. A redução 
das tarifas melhoraria a lucratividade e o humor dos 
mercados nos EUA e na China, o que reativaria os 
gastos de capital.

Principais riscos macroeconômicos
O principal risco continua sendo o fato de que o 
prejuízo causado pela guerra comercial seguirá até 
2020. Outros riscos geopolíticos permanecem, 
especialmente um possível conflito no Oriente 
Médio, mas têm menor probabilidade de se 
concretizarem. Especificamente, não esperamos 
que a economia global seja atingida por um choque 
nos preços do petróleo, mas prevemos que os 
preços da commodity seguirão sob pressão, devido 
ao excesso de oferta.

Mesmo se houver um acordo comercial, parece 
provável que a economia da China continuará em 
desaceleração, pelo menos no primeiro semestre 
de 2020. É provável que a alta dívida hipotecária 
combinada com uma maior incerteza no mercado 
de trabalho impeça os gastos dos consumidores, 
enquanto formuladores de políticas permanecerão 
cautelosos em relação às medidas de estímulo. A 

desaceleração do crescimento na China continuará 
limitando o potencial de recuperação de seus 
principais parceiros comerciais na região. A 
escalada das tensões em Hong Kong representaria 
riscos negativos.

Ao mesmo tempo, os EUA provavelmente 
enfrentarão eleições extraordinariamente 
polarizadas, o que poderia afetar negativamente os 
negócios e o humor dos consumidores. Outro risco 
seria o fato de que a inflação acima do esperado 
aumentaria os temores de estagflação. Nesse 
caso, as ações do Fed ficariam restritas. Os juros 
dos títulos poderiam, dessa forma, aumentar 
substancialmente, provocando uma limitação 
generalizada das condições financeiras.

Nas próximas páginas, analisaremos as 
perspectivas para 2020 por país e por região, 
focando no cenário-base e nos riscos.



Evitando a recessão
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Crescimento: Esperamos um 
crescimento lento do PIB dos EUA 
(1,8%) em 2020, além de riscos 
elevados de recessão 
(probabilidade de 20% a 30% nos 
próximos 12 meses) e crescente 
núcleo da inflação – pelo menos no 
início do ano. Embora se espere 
que a geração de empregos será 
atenuada, os crescentes custos de 
mão de obra continuarão pesando 
sobre os lucros das empresas. Uma 
eventual recuperação na atividade 
industrial, caso os EUA e a China 
reduzam as tarifas, seria muito 
positiva. Entretanto, sua eliminação 

total parece ser improvável, e a 
guerra comercial poderá aumentar 
potencialmente em outras áreas. 
Se os EUA, por exemplo, 
estabelecessem tarifas sobre 
automóveis europeus e a Europa 
retaliasse, produtores europeus e 
consumidores norte-americanos 
seriam prejudicados.

Pontos de atenção: Após cortar 
os juros por três vezes em 2019, o 
Fed deve mantê-los inalterados em 
nosso cenário-base. No entanto, é 
mais provável que haja um corte 
adicional, e não elevação dos juros, 
em 2020; e o Fed poderia ampliar 
as compras de ativos. Embora uma 
possível recuperação da atividade 
industrial – bem como a escassez 
de mão de obra que elevaria a 
inflação, em princípio – sugeriria 
aumentos dos juros, qualquer 
variação dos juros em data próxima 
à da eleição parece bastante 
improvável.

Crescimento: Espera-se um 
crescimento de 1% no PIB. O 
arrefecimento da tensão comercial 
entre EUA e China diminuiria o 
atrito na Zona do Euro, 
especificamente na Alemanha, 
ajudando a colocar um fim na 
contração das exportações e da 
produção industrial. 
Considerando-se a resiliência da 
demanda local e do mercado de 
trabalho da Zona do Euro ao longo 
de 2019, a resolução desse conflito 
deve permitir a melhora gradual do 
crescimento do PIB na Zona do 
Euro. O resiliente crescimento do 

crédito também deverá sustentar a 
contínua expansão econômica. É 
improvável que haja afrouxamento 
adicional da política monetária na 
Zona do Euro, mas as decisões do 
Banco Central Europeu (BCE) 
tomadas em setembro de 2019 
(corte dos juros e renovação das 
compras de ativos) já geraram 
perspectivas ligeiramente 
favoráveis.

Pontos de atenção: Novas 
lideranças da União Europeia e do 
BCE podem levar a um novo 
impulso político. Mais 

especificamente, 2020 poderá 
realmente ser o primeiro ano de 
expansão fiscal na Zona do Euro 
em mais de uma década. Além 
disso, poderá haver uma 
interpretação mais generosa do 
Pacto de Estabilidade e 
Crescimento pela Comissão 
Europeia, o que possibilitaria à Itália 
e a outros países afrouxar ainda 
mais a política fiscal. Uma guerra 
comercial contínua e sua possível 
expansão para a Europa 
representam o maior risco de todos, 
bem como um Brexit sem acordo.

Crescimento: A economia 
japonesa deve sofrer ligeira 
desaceleração em 2020 
(crescimento de 0,4% no PIB), 
mas a melhora esperada na 
atividade industrial global deve 
limitar esse declínio. O aumento 
dos impostos sobre o consumo de 
outubro de 2019 também poderá 
continuar impactando o país. No 
entanto, supondo-se que não haja 
recessão global, a economia 
japonesa conseguirá superar as 
dificuldades locais. Por outro lado, 
os Jogos Olímpicos de Verão de 
2020 trarão aspectos positivos 

com o impulso do turismo; também 
é provável que o investimento 
público continue sólido no primeiro 
semestre do ano.

Pontos de atenção: A política 
monetária permanecerá instável em 
2020 e nos anos seguintes. Na 
realidade, o Banco do Japão (BoJ) 
possivelmente elevará sua meta de 
inflação. O aumento dos impostos 
sobre o consumo será 
compensado, de certa forma, 
pelos gastos adicionais do governo. 
Devido à sua sensibilidade ao 
comércio global e à economia 

chinesa, os resultados da guerra 
comercial e a evolução da demanda 
na China também são fatores 
importantes. Novos acordos 
comerciais entre a União Europeia 
e os EUA trariam algumas vanta-
gens no longo prazo.

Crescimento: É provável que o 
governo reduza sua meta de 
crescimento para 5,9% e que os 
números reais fiquem ligeiramente 
abaixo dessa meta. Além do 
impacto prolongado das tarifas dos 
EUA, o ônus da dívida imobiliária, a 
insegurança no mercado de 
trabalho e a fraqueza dos mercados 
financeiros locais provavelmente 
restringirão os gastos dos consumi-
dores. A eficiência limitada da 
alocação de crédito continua sendo 
uma grande preocupação, e a 
atividade industrial continuará sob 
pressão em decorrência da 

contínua capacidade excedente e 
das desvantagens competitivas em 
alguns setores. Contudo, no 
cenário que contempla o arrefeci-
mento da disputa comercial com os 
EUA e medidas moderadas de 
estímulo, o declínio do crescimento 
econômico será mínimo.

Pontos de atenção: No fim do 
primeiro trimestre, o governo chinês 
poderá anunciar despesas fiscais 
adicionais para 2020. Com maior 
chance de expansão dos gastos 
fiscais, é provável que as 
autoridades confiem menos em 

títulos para fins especiais e mais em 
gastos diretos que sustentem o 
crescimento, pelo menos até que 
haja maior certeza em relação às 
eleições norte-americanas em 
2020 e à futura política comercial 
dos EUA. A menos que a guerra 
comercial se agrave, as autoridades 
chinesas provavelmente limitarão 
qualquer desvalorização do 
renminbi.
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Peter Navarro
consultor especial em comércio 
para o presidente dos EUA, 
2 de março de 2018 na Fox News

Não acredito que 
nenhum país 
retaliará [contra nós].

…mas a China respondeu por meio de retaliações
Média das medidas tarifárias sobre a importação da China (em %)

Christine Lagarde  
Entrevista da CNBC,  
23 de setembro de 2019

…Há menos negócios 
acontecendo. Há 
menos investimento. 
Há mais incerteza. 
Isso pesa como uma 
nuvem grande e  
escura na economia 
global.

Mais preocupante…
Pesquisa de intenções de investimentos de empresas 
norte-americanas (Empire State e Philly Fed)

…sem resolver problemas estruturais
Balança comercial dos EUA e emprego do setor industrial (em % do PIB)
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Preço dos principais 
eletrodomésticos 
dos EUA antes e 
depois das tarifas 
impostas às máqui- 
nas de lavar 

+15% 

Poucos países ganharam com uma guerra comercial…
Exportações para os Estados Unidos de 2015 a 2019

…e os produtores brasileiros de soja também podem ser 
incluídos nesta lista
Importações de soja pela China desde o início da guerra comercial

Vietnã
Taiwan
México
China

Brasil 78%*
EUA 5%*

+30% Brasil

-83% EUA

* Participação da importação de soja na 
China de outubro de 2018 a fevereiro 
de 2019

Da paz comercial à guerra comercial

Muitos perdedores…

…e alguns vencedores privilegiados

As barreiras não tarifárias têm aumentado desde a crise 
financeira
Relato de número de redução de transações comerciais no final do ano

A era de 90 anos de liberalização comercial terminou?
Taxa pautal em vigor nos EUA (em %)

Intensificação da guerra comercial entre os EUA e a China…
Tarifa média das importações da China feitas pelos EUA (em %)
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Tudo ainda está relacionado
ao Brexit

O comércio é essencial para a 
recuperação

Atenção à dívida das famílias

As perspectivas dependem 
da guerra comercial

Reino Unido

Suíça Austrália

Mercados emergentes asiáticos (exceto a China)
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Crescimento: Supondo-se que 
ocorra um Brexit tranquilo, nossa 
principal expectativa indica que o 
Reino Unido crescerá um pouco 
mais forte em 2020 do que em 
2019. A maioria conservadora 
permitiria que o Reino Unido 
deixasse a União Europeia com um 
acordo, enquanto um governo 
trabalhista (em uma maioria ou 
coligação) abriria o caminho para 
um segundo referendo. A 
suspensão do parlamento poderia  
gerar um impasse e mais 

incertezas. Embora um Brexit sem 
acordo seja improvável, em nossa 
opinião, esse cenário causaria uma 
recessão significativa, com 
redução real do PIB de 1% a 2% 
– mesmo se, em resposta, o Banco 
da Inglaterra (BoE) afrouxar a 
política monetária, e o governo 
afrouxar a política fiscal.

Pontos de atenção: É provável 
que o BoE continue apenas 
aguardando e observando enquanto 
as incertezas do Brexit continuarem 

altas. Se o Reino Unido deixasse a 
União Europeia com base em um 
acordo, ou se o Brexit fosse 
cancelado, o investimento das 
empresas e o crescimento global 
seriam consideravelmente 
favorecidos. O BoE poderia então 
começar a elevar os juros ao longo 
de 2020.

Crescimento: As perspectivas 
para os países mais avançados do 
Norte da Ásia – como Coreia do Sul 
e Taiwan – permanecem 
moderadas, devido à fraqueza do 
comércio chinês, com crescimento 
de pouco mais de 2%. As 
perspectivas para Hong Kong 
dependerão amplamente de 
acontecimentos políticos locais. Por 
outro lado, o crescimento 
econômico permanece muito mais 
sólido em grande parte do sudeste 
da Ásia, que tem mais potencial de 
recuperação e é menos integrado 
às cadeias de suprimentos da 
China. Alguns países, 

principalmente o Vietnã, deverão 
ser beneficiados à medida que a 
produção continuar mudando em 
sua direção. Cingapura sofreu um 
revés significativo em 2019, devido 
em parte à desaceleração do 
comércio global e voltado para a 
China; uma leve recuperação para 
cerca de 1,7% parece provável em 
2020, se as tensões comerciais 
diminuírem. É provável que o 
crescimento da Índia permaneça 
alto em termos absolutos, em torno 
de 6%, mas bem abaixo do 
potencial, devido à contínua 
fraqueza dos setores bancário e 
imobiliário.

Pontos de atenção: O 
arrefecimento da guerra comercial 
entre EUA e China beneficiaria 
significativamente os países 
estreitamente vinculados às cadeias 
de suprimentos da China. A 
evolução da demanda doméstica na 
China é ainda mais importante, bem 
como seu impacto sobre as 
importações da região. Na Índia, 
que é muito menos dependente do 
comércio global, a estabilidade 
financeira e monetária é essencial 
para uma recuperação 
bem-sucedida.

Crescimento: Enquanto o baixo 
crescimento da renda familiar, as 
condições mais fracas do 
mercado imobiliário e o alto 
comprometimento da renda 
pesaram sobre o consumo em 
2019, um aumento nos gastos 
públicos sustentou o crescimento 
econômico. O investimento em 
infraestrutura deve continuar 
servindo de base em 2020. Após 

um 2019 relativamente 
moderado, espera-se que a 
economia australiana melhore com 
um índice de crescimento estimado 
de 2,8%.

Pontos de atenção: Embora os 
preços dos imóveis já tenham sido 
corrigidos de certa forma, o acesso 
à moradia ainda é baixo. Assim, o 
setor imobiliário segue no topo da 
agenda política, e é muito provável 

que haja novas reformas para a 
oferta de moradia. O banco central 
da Austrália (RBA) reduziu os 
juros de várias formas em 2019 
para sustentar a economia e poderá 
continuar reduzindo-os em 2020. 
Ao mesmo tempo, a supervisão 
financeira permanecerá em foco, 
devido aos riscos de estabilidade 
relacionados ao setor imobiliário.

Crescimento: Esperamos um 
crescimento moderado (1,4%) do 
PIB em 2020, considerando o 
cenário global ainda moderado. A 
demanda doméstica deverá 
permanecer sustentada por 
imigração contínua, números 
sólidos de emprego e salários 
ligeiramente mais altos. As 
exportações de produtos 
farmacêuticos provavelmente 
seguirão em tendência ascendente. 
O setor de engenharia mecânica e 
elétrica provavelmente permanecerá 
sob pressão, devido à fraca 

demanda dos principais mercados 
de exportação, que incluem a 
Alemanha e a China.

Pontos de atenção: O banco 
central da Suíça (SNB) fará o que 
puder para evitar a valorização do 
franco suíço. Embora o nosso 
cenário-base não contemple um 
corte nos juros, isso poderá ocorrer, 
caso a economia global permaneça 
mais fraca do que o esperado e 
outros bancos centrais reduzam os 
juros. As tarifas dos EUA sobre 
exportações de produtos 

farmacêuticos ou a classificação da 
Suíça como um país manipulador 
de moedas representam algum 
risco. O aumento das tensões 
geopolíticas intensificaria o risco de 
novos fluxos de moedas 
consideradas “portos-seguros” para 
o franco suíço.
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Crescimento: A Turquia parece ter 
emergido da recessão no segundo 
trimestre de 2019 e provavelmente 
alcançará um crescimento entre 
2% e 3% em 2020. A taxa de 
inflação de 12% projetada para o 
fim de 2019 poderá desacelerar 
ainda mais após o primeiro 
trimestre de 2020. É provável que o 
crescimento da Rússia permaneça 
mínimo (apenas cerca de 1% a 
2%) devido à demografia 
desfavorável, aos encargos 
burocráticos e à baixa eficiência do 
investimento público. Os preços 
baixos dos metais e as questões 
estruturais, como a rigidez do 
mercado de trabalho e a falta de 
investimento público, continuarão 
impedindo o crescimento da África 

do Sul. Várias economias da 
Europa Oriental sofreram reveses 
por terem estreitos laços com a 
indústria automobilística alemã, mas 
o crescimento provavelmente 
permanecerá razoavelmente sólido, 
devido à grande demanda 
doméstica e à sólida posição 
competitiva desses países em 
outras áreas do comércio.

Pontos de atenção: Na Turquia, a 
má gestão das políticas continua 
sendo o principal risco no contexto 
da meta do presidente Recep 
Tayyip Erdogan de juros de um 
dígito e crescimento real do PIB de 
5% no próximo ano. O cenário 
político doméstico em mudança e 
os riscos geopolíticos em curso 

(embora tenham sido reduzidos) 
também dificultam as perspectivas, 
em nossa opinião. Na Rússia, a 
inflação baixa (devido às razões 
mencionadas anteriormente) deverá 
abrir caminho para juros mais 
baixos. Uma recuperação na 
Alemanha beneficiaria a Europa 
Oriental. Há riscos significativos de 
inflação negativa na África do Sul. 
Se isso ocorrer, a África do Sul 
provavelmente será um dos poucos 
países com grande potencial para 
afrouxamento das políticas em 
2020. Os investidores ficarão 
atentos à possibilidade de a 
Moody's rebaixar a classificação da 
África do Sul após o orçamento de 
2020.

Nossas perspectivas regionais 
representam um quadro misto de 
crescimento global. O crescimento 
nos EUA e na China provavelmente 
será um pouco menor do que em 
2019. Ao mesmo tempo, a 
recuperação esperada na Zona do 
Euro e em alguns mercados 
emergentes deverá compensar 
parte da estabilidade. Um cenário 
muito negativo para o crescimento 

global parece ser improvável, em 
nossa opinião, devido à contínua 
política monetária acomodatícia, ao 
amplo crédito bancário na maioria 
das regiões e aos preços 
moderados do petróleo. Além das 
tensões comerciais globais, não 
vemos conflitos óbvios que 
desencadeariam uma recessão. No 
entanto, a economia global chegou 
perto da recessão em 2019 – 

mensurada pela desaceleração do 
comércio global, por exemplo –, o 
que sugere que até mesmo os 
choques limitados, sejam eles de 
natureza geopolítica ou 
econômica, podem fazer com que 
uma desaceleração se torne algo 
mais grave.

Crescimento: Brasil e México, as 
duas maiores economias da região, 
apresentaram crescimento apenas 
marginalmente positivo em 2019. 
Isso ocorreu em parte devido à 
desaceleração global da produção 
industrial, mas a incerteza das 
políticas domésticas desempenhou 
um papel ainda maior. As 
perspectivas para o Brasil 
melhoraram, entretanto, com a 
aprovação da reforma da 
Previdência, que fortalecerá a 
estabilidade fiscal de longo prazo e 
deverá ser positiva para 
privatizações e uma continuação do 
processo de consolidação fiscal. 

Espera-se um crescimento de 
2,7% no PIB em 2020. No 
México, o crescimento também 
deverá melhorar um pouco (1,6% 
em 2020), em parte graças ao 
afrouxamento da política monetária. 
Por outro lado, alguns riscos 
domésticos diminuíram, inclusive a 
incerteza sobre o orçamento de 
2020 e as pressões financeiras 
sobre a estatal petrolífera Pemex. 
Assim sendo, é questionável se o 
investimento adicional do governo 
no setor de petróleo gerará retornos 
suficientes, dada a queda dos 
preços do petróleo em todo o 
mundo.

Pontos de atenção: No México, 
outras reformas, como a reforma 
tributária, parecem ser mais 
prováveis, apesar das tensões 
políticas. Além disso, a aprovação 
pelo Congresso dos EUA do novo 
acordo de livre comércio conhecido 
como Acordo EUA-México-Canadá 
(USMCA) aumentaria a confiança 
do mercado, mas isso ainda não foi 
definido. A inflação no México caiu 
para a meta de 3% do banco 
central e no Brasil deve permanecer 
bastante estável abaixo de 4%.
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A maioria das classes de ativos apresentou excelente desempenho 
em 2019. Os investidores não devem esperar para ver esse feito  
se repetir em 2020, mas os ativos financeiros provavelmente 
continuarão sendo beneficiados por juros baixos em geral. 

Retornos mais 
modestos

A incerteza da política econômica aumentou…
Índices de incerteza política

…mas os investidores permaneceram bastante calmos
Índice de apetite por risco do Credit Suisse 
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Principais classes de ativos Visão geral 

Enquanto a guerra comercial se intensificou e a 
economia global piorou, a maioria das classes 
de ativos apresentou excelente desempenho em 
2019. Isso resultou principalmente do 
afrouxamento que passou a ser implementado 
pelo Fed, que impulsionou a confiança dos 
investidores. Nossa previsão para 2020 indica 
que a maioria das classes de ativos entregarão 
retornos mais baixos do que em 2019. Apesar 
de esperarmos que a atividade industrial se 
estabilize e que as tensões comerciais 
diminuam, diversos fatores provavelmente 
pesarão sobre o desempenho.

Os fatores que desempenharam papel 
fundamental nos mercados financeiros em 
2019 – geopolítica, momento econômico e 
políticas dos bancos centrais – certamente 
continuarão influenciando o cenário de 2020, 
mas é provável que alguns deles mudem de 
direção. Outros fatores, incluindo fundamentos 
corporativos e o humor dos investidores, 
também serão importantes.

Estabilização do cenário econômico
Enquanto esperamos que o crescimento geral 
do PIB seja de alguma forma mais suave em 
relação a 2019, prevemos uma ligeira 
aceleração da produção industrial. Conforme 

revelou a nossa pesquisa, existe um vínculo estreito 
entre o cenário da produção industrial e os 
mercados financeiros. Um melhor cenário de 
produção industrial tende a sustentar ativos de 
risco enquanto pressiona os títulos de alta 
qualidade.

Bancos centrais mais restritos
Nosso cenário-base para a economia global sugere 
que o apoio à política monetária será menos 
pronunciado do que em 2019. Nossos 
econo-mistas esperam que o Fed e o Banco 
Central Europeu (BCE) mantenham as taxas de 
juros estáveis, apesar de que o programa de 
compra de ativos (QE) do BCE continuará. A 
acomodação monetária reduzida provavelmente 
limitará os retornos da maioria dos ativos.

Curingas (geo)políticos
As previsões sobre geopolítica são altamente 
incertas, porém acreditamos que o governo dos 
EUA tentará alcançar algum tipo de acordo 
comercial com a China. Se for bem-sucedido, esse 
resultado favorecerá ativos de risco, 
especialmente ações asiáticas. Entretanto, os EUA 
poderão enfrentar uma campanha eleitoral 
presidencial singularmente polarizada em 2020, o 
que prejudicaria o humor dos investidores. Por 
outro lado, uma resolução da incerteza do Brexit 

sustentaria ativos de risco europeus e a libra 
esterlina. Outras crises no Oriente Médio não 
podem ser ignoradas, embora um grande conflito 
militar permaneça improvável.

Intensificação da pressão da margem
As empresas norte-americanas alcançaram alta 
lucratividade nos últimos anos: salários 
moderados aumentaram os lucros à medida que 
as vendas aumentavam. Os cortes nos impostos 
corporativos dos EUA também aumentaram os 
lucros. No entanto, esse “conto de fadas” está 
chegando ao fim, e nós esperamos que as 
margens estejam sujeitas a pressão negativa no 
futuro. Embora os custos com juros devam 
permanecer moderados, é provável que os custos 
trabalhistas continuem aumentando. Outro fator 
que pode pesar sobre a lucratividade são as tarifas 
sobre os produtos importados da China, que 
aumentaram os custos de entrada para muitas 
empresas.

Os valuations ainda favorecem as ações
Contudo, os valuations relativos ainda favorecem 
claramente as ações. Embora a relação 
preço/lucro das ações globais tenha subido 
minimamente no decorrer do último ano, o 
valuation dos títulos de alta qualidade aumentou 
mais acentuadamente à medida que os 
rendimentos reais diminuíram. Com isso, devido às 
diversas dificuldades, esperamos que os retornos 
absolutos nos principais mercados acionários sejam 
menores do que em 2019.

Alavancagem corporativa: Um risco para o 
crédito de baixa qualidade
A alavancagem de empresas não financeiras 
aumentou nos últimos anos e, de acordo com 
algumas medidas, superou os níveis observados 
antes da crise financeira global de 2008. No 
entanto, hoje em dia é muito mais fácil financiar a 
dívida com juros muito baixos. Contudo, em nossa 
opinião, os riscos do crédito de qualidade inferior 
aumentaram. Portanto, preferimos o risco de 
crédito intermediário, incluindo vários segmentos de 
dívida de mercados emergentes.
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Embora os retornos de muitos dos títulos  
da melhor qualidade provavelmente sejam negativos  
em 2020, ainda existem oportunidades, inclusive  
no segmento BB, para títulos de alto rendimento.

Pontos ideais  
de crédito

Os títulos de mercados emergentes oferecem uma boa relação risco/retorno
Spreads nos principais títulos do governo em pontos-base 
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Principais classes de ativos Rendimento fixo Com a economia global perdendo força em meio 
às contínuas tensões comerciais entre os EUA e a 
China, os rendimentos dos títulos caíram durante 
grande parte de 2019, gerando ganhos de capital 
substanciais. No momento da elaboração desta 
publicação, os títulos públicos e os títulos com grau 
de investimento estavam no caminho certo para um 
desempenho significativamente mais forte – apesar 
do fato de que mais de 35% dos títulos corpora-
tivos europeus com grau de investimento estavam 
sendo negociados com rendimentos negativos no 
início de 2019.

Juros positivos no futuro
De acordo com a nossa perspectiva, a economia 
global deve melhorar um pouco no próximo ano; e, 
portanto, é provável que os juros dos títulos 
públicos e dos títulos com grau de investimento 
aumentem. Isso geraria perdas de capital. Como as 
curvas de juros ainda são bastante achatadas, o 
revés seria mais prejudicial para títulos com 
vencimentos de longo prazo. Muitos títulos de alta 
qualidade provavelmente entregarão retornos 
negativos em 2020. Se os juros iniciais forem 
muito baixos ou, até mesmo, negativos, será 
praticamente impossível evitar retornos negativos.

Acreditamos que os retornos serão positivos em 
apenas alguns mercados de alta qualidade, como o 
de títulos do Tesouro dos EUA ou títulos do 
governo australiano. Por outro lado, é provável que 
os retornos sejam negativos na Suíça e em grande 
parte da Zona do Euro.

Retornos positivos são prováveis apenas se houver 
uma grave recessão ou crise geopolítica. Assim, os 
juros para o segmento de alta qualidade 
diminuiriam ainda mais, e os ganhos de capital 
resultantes poderiam até superar os juros iniciais 
negativos.

Prazos mais reduzidos de crédito
Os spreads (a diferença dos juros entre títulos de 
maior risco e títulos do governo) na maioria dos 
segmentos de crédito também diminuíram em 
2019. Dessa forma, os juros absolutos caíram para 
níveis muito baixos na maioria dos segmentos. Em 
algumas áreas, os juros parecem agora ser 
insuficientes para compensar o risco de piora dos 
fundamentos e aumento da inadimplência.

Isso se aplica, especificamente, àqueles 
devedores com uma classificação muito baixa 
(por exemplo, “B”) que ficariam altamente expos-
tos, caso a economia global perdesse ainda mais 
força. Além disso, as vantagens aumentaram em 
áreas ciclicamente vulneráveis, como aço e 
energia.

No entanto, os rendimentos em alguns 
segmentos de crédito, tanto em títulos com grau 
de investimento quanto em títulos de alto rendi-
mento, parecem suficientes para compensar 
esses riscos, mesmo que sejam baixos. As 
próximas páginas trazem mais informações sobre 
as oportunidades e os riscos para a renda fixa em 
2020.



 

 

Foco restrito no grau  
de investimento

Alto rendimento:  
Foco em finanças subordinadas

Títulos de mercados emergentes:  
Boa relação risco-retorno

Seja conservador com títulos 
garantidos por ativos

Mercados de
fronteira: O novo 
alto rendimento

Saiba mais em:  
credit-suisse.com/
frontiermarkets/pt
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Investimentos de base: Embora 
os juros dos títulos com grau de 
investimento estejam muito baixos 
em termos absolutos, continuamos 
enxergando oportunidades atrativas.

É improvável que a maioria desses 
títulos enfrente rebaixamentos, 
mesmo em um ambiente de 
crescimento econômico moderado.

Oportunidades: Vemos 
oportunidades interessantes em 
títulos corporativos em dólar com 
grau de investimento de mercados 
emergentes, principalmente em 
alguns mercados asiáticos, onde as 
preocupações com o impacto da 
guerra comercial entre EUA e 
China provocaram um aumento nos 

spreads, embora os fundamentos 
corporativos continuem sólidos. 
Alguns híbridos europeus em 
setores não cíclicos, como serviços 
públicos e comunicação, também 
oferecem interessantes retornos 
ajustados pelo risco.

Cenário: Os spreads diminuíram 
menos nos principais índices de 
títulos de mercados emergentes 
desde a crise financeira de 2008 
do que nos vários segmentos de 
crédito de risco mais alto em 
mercados desenvolvidos, onde a 
alavancagem é frequentemente 
maior. Estes últimos podem ter sido 
mais solidamente favorecidos, ainda 
que indiretamente, pelos programas 
de compra de ativos dos bancos 
centrais, focados em títulos de 
economias avançadas. Por outro 
lado, os títulos de mercados 
emergentes oferecem agora um 
prêmio de risco mais alto, que pode 
beneficiar investidores.

Oportunidades: A postura mais 
acomodatícia do Federal Reserve 
dos EUA deve continuar 
beneficiando os mercados 
emergentes que dependem de 
financiamento em dólares. Os 
fundamentos econômicos em 
alguns dos grandes países 
mutuários, como Brasil, México e 
Turquia, devem continuar 
melhorando em 2020. A queda da 
inflação deve ajudar a reduzir os de 
vários países, o que sustentaria 
especialmente os títulos em moeda 
local de mercados emergentes. No 
entanto, como algumas moedas 
podem sofrer pressão, é necessária 
uma abordagem seletiva.

Cenário: Instrumentos de crédito 
estruturados – em geral mais 
conhecidos como “títulos garantidos 
por ativos” – são considerados os 
principais catalisadores da crise 
financeira de 2008 e, desde então, 
são vistos com ceticismo. No 
entanto, enxergamos várias 
oportunidades interessantes nessa 
área; mas é aconselhável ter 
cautela em algumas áreas, inclusive 
em alguns dos mercados 
tradicionais de títulos garantidos por 
ativos nos EUA e na Europa.

Oportunidades: Os títulos 
cobertos europeus ainda oferecem 
retornos moderados e uma alta 
classificação de crédito. As 
obrigações de empréstimo 
garantido (CLO), especialmente os 
empréstimos preferenciais e do tipo 
“mezanino”, também oferecem uma 
boa relação risco-retorno. Em gera, 
elas são muito menos atingidas 
pelo aumento da inadimplência do 
que os títulos de alto rendimento ou 
os empréstimos alavancados. Além 
disso, sua natureza pós-fixada 
representa um alívio contra os 
crescentes juros do longo prazo. 

Por outro lado, mais da metade dos 
emissores de títulos garantidos por 
ativos nos EUA são da indústria 
automobilística, que está passando 
por mudanças estruturais.

Cenário: Os spreads de títulos de 
alto rendimento poderão continuar 
aumentando, caso os temores de 
uma recessão não sejam 
superados, com os títulos 
classificados como “B” sendo mais 
vulneráveis a um aumento mais 
acentuado dos juros. No entanto, 
continuamos enxergando 
oportunidades no segmento “BB”, 
que é ligeiramente melhor.

Oportunidades: Incluem títulos 
financeiros subordinados. A 
pressão regulatória em andamento 
para fortalecer os balanços dos 
bancos e a tendência de declínio 
dos empréstimos inadimplentes, 
principalmente na periferia 
europeia, devem ser favoráveis. 
Os títulos de alto rendimento que 

estão em conformidade com as 
normas ambientais, sociais e de 
governança (ESG) também atraem 
crescente interesse e relevância.



Apesar dos inúmeros contratempos, o índice MSCI World 
proporcionou aos investidores um retorno total ligeiramente 
acima de 20% nos primeiros dez meses de 2019, bem acima 
do retorno médio do ano. Esperamos um desempenho 
mais lento em 2020, à medida que os bancos centrais  
globais reduzirem os cortes nos juros.

Foco em dividendos  
e setores de 
crescimento 
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Principais classes de ativos Ações Em 2019, o impacto negativo do ambiente de 
crescimento em declínio sobre as ações foi mais do 
que compensado pelo aumento significativo 
proporcionado pelos juros mais baixos. Em 2020, 
esperamos que o crescimento econômico se 
estabilize. Esperamos que os bancos centrais só 
ofereçam apoio adicional limitado, embora as 
condições de liquidez devam permanecer 
acomodatícias. O Federal Reserve (Fed), 
especificamente, não reduzirá os juros, em nossa 
opinião; ou no máximo reduzirá muito pouco ante 
as atuais expectativas do mercado. Além disso, é 
provável que as pressões na margem aumentem à 
medida que subirem os custos trabalhistas. Isso 
sugere que os retornos sobre ações provavelmente 
ficarão mais em linha com o que se observa em um 
ano médio.

Cenário-base positivo para as ações
No entanto, nosso cenário-base para as ações é 
positivo. À medida que arrefecerem as tensões 
geopolíticas e a guerra comercial, pelo menos em 
alguma medida, o humos dos empresários deverá 
melhorar e contribuir para a recuperação da 
produção industrial. As despesas fiscais adicionais, 
especialmente na Europa, e os efeitos posteriores 
do afrouxamento monetário em 2019 também 
deverão sustentar o crescimento econômico e das 
vendas. Por fim, os valuations relativos ainda 
favorecem claramente as ações. Os setores e as 
ações voltadas para o crescimento que se 
beneficiam de mudanças sociais mantidas no longo 
prazo devem continuar apresentando melhor 
desempenho. As ações que proporcionam 
dividendos estáveis também serão favorecidas.

Atenção às margens
Desde a crise financeira, os lucros corporativos 
geralmente têm sido impulsionados pela redução 
de custos. Alguns geradores de custos 
permanecerão afastados, outros não. Os custos de 
juros permanecerão muito baixos no futuro próximo 
e podem até cair à medida que a dívida vencida for 
refinanciada a juros mais baixos. Os salários, no 
entanto, têm crescido mais rapidamente nos países 
desenvolvidos, principalmente nos EUA.

O aumento da parcela dos salários é um fenômeno 
típico do ciclo tardio que deve durar alguns anos, 
mesmo que a economia entre em reces-são. Além 
disso, embora o crescimento da produtividade 
tenha aumentado, é improvável compensar 
totalmente esses custos adicionais.
O aumento dos custos de mão de obra poderá 
levar à redução dos fluxos de caixa. Somado à 
alavancagem financeira já estendida, esse cenário 
poderia limitar as recompras de ações, que têm 
sido um gerador importante nos últimos anos.

O fator mais importante: Eleição presidencial 
dos EUA
A preparação para as eleições presidenciais e de 
congressistas dos EUA em novembro de 2020 
também poderá impactar negativamente os 
mercados de ações, embora não haja evidências 
estatísticas precisas e rápidas de que o 
desempenho das ações em um ano eleitoral seja 
diferente do observado em outros anos.

O que poderá ser diferente desta vez é que o ano 
das eleições poderá ser mais turbulento do que 
geralmente é, devido à profunda divisão entre os 
eleitores norte-americanos. Além disso, se o 
resultado das pesquisas mudasse claramente a 
favor de um dos candidatos democratas de 
esquerda, alguns setores expostos a possíveis 
intervenções futuras (por exemplo, saúde, energia 
ou finanças) poderiam ficar sob pressão.
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Última observação 2T 2019
Fonte Datatstream, Credit SuisseCompensação trabalhista Lucros após impostos (eixo direito)

É provável que a participação nos lucros recue ainda mais, à medida que o mercado de trabalho se recuperar
Participações nos lucros depois dos impostos e da remuneração trabalhista na renda nacional dos EUA  
(em %, média móvel em quatro trimestres)

Uma visão panorâmica dos 
principais mercados
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Como encontrar retornos em um ambiente 
de juros baixos
Apesar da nossa expectativa de retornos de 
renda variável próximos a 5% no ano que vem, 
é provável que os retornos sejam 
significativamente mais altos do que os 
oferecidos por títulos com grau de investimento. 
Ações de empresas que oferecem pagamentos 
de dividendos sustentáveis deverão ter bons 
fundamentos.

Com base nos preços atuais das ações, 
esperamos uma taxa de retorno para o MSCI 
World próxima de 2,5%. Alguns setores como 
financeiro, energia ou serviços públicos 
continuam pagando dividendos acima da média.

Geradores de crescimento
Investidores mais focados em crescimento podem 
considerar temas ou setores de alta convicção que 
provavelmente registrarão sólido crescimento dos 
lucros. Uma dessas áreas é o setor de tecnologia 
educacional, que está perto de atingir alto 
crescimento, à medida que a educação se torna 
cada vez mais digital e, portanto, mais econômica e 
impactante.

Separadamente, a sustentabilidade está se 
tornando mais importante não apenas para 
consumidores e empresas, mas também para 
investidores. Acreditamos que estamos no início de 
uma transição para uma economia mais 
sustentável. Enquanto algumas empresas e setores 
podem estar sob pressão, novas oportunidades 
significativas devem surgir. Nossas cinco 
Supertrends de alta convicção abordam esses e 
outros tópicos altamente relevantes – consulte a 
página 40 para obter mais informações.

EUA: Espere desempenho superior, 
apesar dos obstáculos
Desde o início do bull market em março 
de 2009, a performance do S&P 500 
superou o desempenho de outros 
mercados em amplas margens (cerca 
de 210% vs. MSCI EMU e cerca de 
245% vs. MSCI do Japão). Nosso 
cenário-base prevê contínuo 
desempenho sólido do mercado nos 
EUA em decorrência de crescimento 
econômico superior e forte influência do 
setor de IT. No entanto, seu potencial 
fica limitado pela crescente pressão na 
margem ocasionada pelo aumento dos 
salários, pelos efeitos decrescentes dos 
cortes nos impostos corporativos 
implementados em 2018, pela postura 
menos favorável do Fed e, 
possivelmente, pelas incertezas quanto 
à eleição presidencial.

Zona do Euro: Apoio do BCE
vs. guerra comercial
Considerando-se as preocupações 
políticas e a fraqueza na atividade 
industrial, as ações da Zona do Euro se 
mantiveram surpreendentemente bem 
em 2019. O retorno ao afrouxamento 
monetário e a desvalorização associada 
do euro sem dúvida colaboraram para 
esse cenário. No entanto, 
mensurando-se em dólares, a 
performance do mercado foi inferior ao 
desempenho do S&P 500 em 4,3%. 
Em relação a 2020, acreditamos que o 
mercado deverá ser influenciado, entre 
outros fatores, pela política monetária 
acomodatícia do Banco Central 
Europeu, por uma provável resolução do 
Brexit e por seu atrativo valuation. Os 
maiores riscos seriam uma possível 
piora na guerra comercial entre EUA e 
China e uma possível cobrança de 
tarifas pelos EUA sobre automóveis 
europeus.

Reino Unido: Olhe além do Brexit
O mercado do Reino Unido apresentou 
desempenho inferior ao das ações 
globais de forma bastante significativa 
em 2019. Entretanto, isso não se 
deveu principalmente às incertezas 
quanto ao Brexit, mas sim à fraqueza no 
setor de materiais, que compõe uma 
grande parte do mercado acionário do 
Reino Unido. Em relação a 2020, 
acreditamos que o mercado estará 
entre os mais fracos, à medida que o 
contínuo crescimento lento da China 
continuar pesando sobre os materiais. 
Um Brexit tranquilo aumentaria 
paradoxalmente a pressão sobre 
setores voltados para a exportação, já 
que a libra esterlina provavelmente se 
valorizaria significativamente. No 
entanto, isso seria bom para empresas 
menores voltadas ao mercado interno. 
Na improvável possibilidade de uma 
implementação do Brexit conturbado, 
esperaríamos um afrouxamento decisivo 
pelo Banco da Inglaterra e uma libra 
esterlina muito mais fraca.

Suíça: Segue firme
As ações suíças continuaram 
apresentando excelente desempenho 
em 2019, impulsionado em parte pela 
gigante de bens de consumo básicos do 
mercado. Nossa perspectiva para 2020 
sugere um desempenho estável, mas 
não espetacular, pois o mercado 
defensivo da Suíça teria um 
desempenho inferior ao dos mercados 
mais cíclicos, se a atividade industrial 
global melhorasse. Se forem 
bem-sucedidos, os esforços do banco 
central da Suíça para impedir a 
valorização do franco suíço irão 
colaborar para esse cenário. Um franco 
suíço mais fraco em combinação com 
uma curva de juros mais inclinada seria 
particularmente favorável para o setor 
financeiro. Uma mudança na política de 
saúde dos EUA após as eleições 
presidenciais de 2020 representa um 
certo risco para o setor de produtos 
farmacêuticos da Suíça.

Ações da China / de mercados 
emergentes: O arrefecimento da 
guerra comercial é fundamental
As ações de mercados emergentes 
apresentaram desempenho 
substancialmente inferior ao observado 
nos mercados desenvolvidos desde o 
início de 2018. Inicialmente, a política 
de aperto monetário do Fed 
enfraqueceu vários mercados que 
dependem de financiamento barato em 
dólares. Os problemas se agravaram 
com o início da guerra comercial entre 
EUA e China – deve-se observar que a 
China e outros mercados do norte da 
Ásia representam mais de 55% do 
índice MSCI de mercados emergentes. 
O arrefecimento da guerra comercial 
provavelmente favoreceria as ações de 
mercados emergentes, mesmo se 
outros fatores (como o crescimento 
mais fraco da China) impedirem a 
recuperação. A inflação mais baixa e o 
afrouxamento da política monetária 
devem continuar beneficiando mercados 
emergentes como o Brasil.

Japão: À espera de uma melhora 
no ciclo da produção industrial
O ano de 2019 foi decepcionante para 
os investidores em ações japonesas, 
pois a economia doméstica e a 
economia global desaceleraram em 
meio à guerra comercial entre EUA e 
China. Em 2020, acreditamos que o 
destino desse mercado deve melhorar, 
pois a retomada do ciclo global da 
produção industrial e a recuperação dos 
gastos de capex, em especial, 
beneficiarão o mercado cíclico japonês 
mais do que a maioria dos outros. Além 
disso, o mercado é atrativamente 
valorizado, com um P/E futuro de 
pouco mais de 13 vezes. O 
compromisso do banco central do 
Japão de manter uma postura 
acomodatícia e limitar a valorização do 
iene também é um fator positivo.



Indicadores direcionais representam visões táticas
a partir de outubro de 2019; horizonte de 3 a  6 meses

TI

Serviços de  
comunicação

Serviços de  
utilidade pública

Setor imobiliário

Indústrias

Consumidores 
básicos

Consumidor  
discricionário

Energia

Materiais

Assistência médica

Finanças

 Ǣ Saturação de smartphones limita vendas de 
hardware

 Ǣ Redução de investimentos corporativos devido  
à incerteza

 Ǣ Inovações – por exemplo, 5G, Internet  
das Coisas, inteligência artificial (IA),  
digitalização – impulsionam o crescimento

 Ǣ O software é o principal facilitador de  
melhorias de produtividade

 Ǣ Nível estável, reduzindo as margens  
de juros líquidos

 Ǣ Pressões de margem no varejo e gestão  
do patrimônio

 Ǣ A “Classificação” do banco central deve  
aumentar a rentabilidade dos bancos europeus

 Ǣ Avaliações atrativas, aprimoramento  
de fundamentos (por exemplo, retorno  
sobre o patrimônio)

 Ǣ As pressões regulatórias, por exemplo,  
políticas antitruste, investigações de privacidade, 
estão desafiando os modelos atuais de negócios

 Ǣ As pressões de criação de conteúdo e 
conformidade exigem gastos significativos

 Ǣ Índices significativos de crescimento  
de entretenimento móvel (videogame,  
transmissão de vídeo)

 Ǣ A transformação da publicidade tradicional  
para o mundo on-line oferece um  
potencial significativo de receita

 Ǣ Avaliações elevadas

 Ǣ Um rendimento de títulos um pouco maior 
reduziria o apelo desse representante de títulos

 Ǣ Rendimentos de dividendos atraentes

 Ǣ Setor defensivo, incerteza econômica ou  
disputas comerciais têm influência limitada

 Ǣ Um rendimento de títulos um pouco maior 
reduziria o apelo desse representante de títulos

 Ǣ O comércio eletrônico tem reduzido  
a atratividade das vendas do setor imobiliário

 Ǣ Rendimentos de dividendos atraentes

 Ǣ Com exceção do varejo, os preços dos  
imóveis comerciais devem 

 Ǣ Incerteza econômica que reduzirá investimentos 
corporativos, produção industrial

 Ǣ O crescimento esperado dos ganhos poderá 
decepcionar

 Ǣ Até mesmo uma resolução parcial da  
disputa comercial levantaria incerteza 
econômica

 Ǣ Aumento potencial de gastos em 
infraestrutura em vários países

 Ǣ Avaliações elevadas

 Ǣ A atratividade do setor de representantes  
de títulos acabará com a volta esperada das  
taxas dos juros

 Ǣ Rendimento sólido de dividendos

 Ǣ O setor terá uma postura defensiva  
caso a incerteza econômica persista

 Ǣ Se a disputa comercial entre os EUA e  
a China continuar, a desaceleração de  
produção poderá afetar os mercados de trabalho  
e a demanda dos consumidores

 Ǣ O varejo tradicional enfrenta um desafio  
estrutural causado pelo comércio eletrônico

 Ǣ Mercados sólidos de trabalho, crescimento  
salarial e balanços financeiros familiares apoiam  
a demanda e os gastos dos consumidores

 Ǣ As taxas de juros baixas incentivam gastos  
com bens duradouros

 Ǣ Déficit na produção, o crescimento menor da  
China reduz o aumento da demanda, enquanto  
que os produtores de petróleo de xisto dos EUA 
aumentam ainda mais a oferta abundante

 Ǣ A pressão para solucionar questões ambientais 
poderá acelerar a mudança para soluções de 
energia sustentáveis

 Ǣ Tensões geopolíticas com potencial para 
interromper a oferta, poderão aumentar  
o grande risco do preço do petróleo

 Ǣ Rendimento de dividendos atraentes

 Ǣ Crescimento econômico global baixo e  
o dólar forte são uma péssima notícia

 Ǣ O risco do crescimento lento da China

 Ǣ Taxas de juros baixas podem aumentar  
a demanda relacionada ao setor de  
construção civil

 Ǣ Avaliação atrativa

 Ǣ Elevados riscos políticos durante as eleições  
de 2020 nos EUA, custos de assistência  
médica, cobertura de vários candidatos

 Ǣ Risco de litígio relacionado à epidemia de  
opioides

 Ǣ Envelhecimento da população

 Ǣ Melhor cobertura de saúde e acessibilidade  
nos mercados emergentes  Perspectiva do setor

ObstáculosÊxitos

ObstáculosÊxitos
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O que o aumento no número de animais de estimação,  
as paralisações das escolas para protestar contra as mudanças  
climáticas e o lançamento da rede móvel da próxima geração  
5G têm em comum? Todos esses fatos refletem as mudanças  
sociais abrangentes que identificamos inicialmente quando  
lançamos nossas cinco Supertrends, em 2017.

Supertrends

+ 1000
de materiais 
diferentes
são usados para produzir um  
único celular.

⅕
de toda a poluição 
industrial de água  
é derivada da pintura  
e de resíduos têxteis.

de toda a emissão 
global de gases de 
efeito estufa é causada 
pela indústria de 
vestuário.

10%

2700 litros 
de água

cheias para 
fabricar 
uma única 
camiseta.

igual 
a 30 

de todos os resíduos 
produzidos são 
perigosos e compostos 
de lixo eletrônico.

70%

Fonte  
consulte a página 65

1 ano

2 milhões

=
retirar

Prolongar a vida útil de todos 
os celulares europeus em

carros do trânsito.

1995

80 bilhões
de novas peças de roupa 
anualmente.

+400%
2015

Celular



Camiseta 
mistura de  
algodão e  
produtos  
sintéticos 



Pressão 
por mudanças

Supertrends microsite
credit-suisse.com/
supertrends

Os consumidores da geração 
millennial, em particular, denunciam 
ineficiências no setor de produtos 
de consumo. 

banheiras
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Nossas Supertrends abrangem uma ampla 
variedade de tópicos oportunos: o mundo cada 
vez mais multipolar, infraestrutura, 
envelhecimento populacional, a influência da 
próxima geração e inovação tecnológica 
acelerada. Elas estão concentradas nas forças 
motrizes estruturais e visam melhorar o perfil 
geral de risco/retorno de um portfólio para que 
seu desempenho supere o do mercado mais 
amplo no longo prazo. Nossa convicção nessas 
tendências permanece forte.

Uma nova adição: Tecnologia na educação 
Em junho de 2019, introduzimos novas 
perspectivas na estrutura de nossas 
Supertrends. Em relação à Supertrend "Silver 
Economy", por exemplo, há um número cada 
vez maior de idosos vivendo com animais de 
estimação. Os animais têm suas próprias 
necessidades nutricionais e veterinárias, o que 
deve impulsionar o crescimento do mercado de 
cuidados com pets para mais de US$ 200 
bilhões no mundo até 2025. Em relação à 
Supertrend "Valores dos millennials", 
permanecer on-line e usar as redes sociais são 
hábitos naturais para a Geração Z. Essa 
geração impulsiona a demanda por tecnologia 
na educação, que se encontra no estágio inicial 
do que acreditamos ser uma importante 
transformação. A empresa MarketersMEDIA 

espera que o mercado de educação digital na 
América do Norte supere US$ 400 bilhões até 
2023. Em nossa Supertrend "Tecnologia", 
ampliamos nosso subtema "digitalização" para nos 
focarmos no 5G e em como essa tecnologia 
afetará o big data.

Além disso, os critérios ambientais, sociais e de 
governança (ASG) continuam sendo um importante 
tópico e foco de investimento, especialmente para 
os millennials, cujas opiniões como consumidores 
responsáveis têm sido cada vez mais ouvidas.

Temas de longo prazo entre setores
Graças ao conceito modular das Supertrends, os 
investidores têm a possibilidade de investir em 
ações individuais, em temas mais específicos ou 
em temas mais amplos das Supertrends. Juntas, 
as cinco Supertrends oferecem diversificação 
ampla em termos de seleção individual de ações 
pelo Credit Suisse – e cada setor do MSCI World é 
parte de um portfólio. As maiores exposições no 
contexto do portfólio das Supertrends estão nos 
setores industrial, de TI e saúde. Regionalmente, 
os EUA representam quase 50% da nossa seleção 
de ações das Supertrends – menos do que seu 
peso no MSCI World. Por outro lado, temos uma 
exposição maior a mercados emergentes, o que 
reflete oportunidades de crescimento no longo 
prazo em vários desses países, além das 
tendências sociais e demográficas mundiais.



Última observação 24/10/19
Fonte Datatstream, Credit Suisse

Spread de swap de 2 anos (EUA menos as moedas ponderadas do G6)

Índice do dólar (DXY); Média móvel de 3 meses
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O dólar norte-americano deverá sustentar seu valor inicialmente,  
mas o euro provavelmente se valorizará no segundo semestre,  
à medida que a recuperação da Zona do Euro se concretize.  
O renminbi chinês poderá se desvalorizar um pouco mais em relação  
ao dólar norte-americano em virtude do mercado interno chinês  
enfraquecido. A libra esterlina deverá se fortalecer significativamente 
por conta de uma definição a respeito do Brexit.

Dólar rumo ao  
seu ponto máximo

 

 

Suporte de taxa de juros para USD mais valorizado
Índice de expansão em porcentagem e dólar (eixo direito)
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Principais classes de ativos Muedas

Principais moedas: Carry em dólar 
norte-americano deve perder força
Em 2019, o dólar norte-americano continuou se 
valorizando em relação à maioria das moedas 
dos mercados desenvolvidos. Se o crescimento 
global e o comércio se estabilizarem, como 
esperamos, o ciclicamente sensível euro deverá 
ganhar terreno. No entanto, se a situação 
geopolítica se deteriorar ou o crescimento global 
decepcionar, o dólar norte-americano se 
manterá no nível atual, e o iene japonês e o 
franco suíço provavelmente seriam os principais 
beneficiados.

Dólar norte-americano: Ao adentrarmos em 
2020, o dólar norte-americano deverá se 
sustentar nos níveis atuais, já que detém uma 
vantagem de crescimento e taxa de juros (carry) 
em relação à maioria das outras moedas do 
G10. Mas essas vantagens provavelmente 
enfraquecerão ao longo do ano. Além disso, o 
foco dos participantes do mercado poderá 
começar a mudar para a supervalorização do 
dólar norte-americano, incentivando saídas de 
fluxo dos ativos nessa moeda.

Euro: Depois de decepcionar em 2019, 
espera-se que a Zona do Euro registre 
crescimento moderado em 2020, impulsionado 
em parte por estímulos fiscais adicionais e pela 
diminuição das incertezas quanto ao Brexit, o 
que deverá beneficiar o euro. Fatores de longo 
prazo, principalmente o crescente superávit em 

conta-corrente da região, também favorecerão a 
moeda. Novas preocupações com a estabilidade 
política e fiscal da Itália representam um risco
(de baixa probabilidade).

Iene japonês: Ainda que a aversão ao risco global 
deva enfraquecer e limitar o potencial de 
valorização do iene japonês, acreditamos que a 
subvalorização da moeda em relação ao dólar 
norte-americano e o fato de o Banco do Japão ter 
pouco espaço para cortes de juros deverão 
sustentá-la no seu nível atual.

Libra esterlina: Em 2019, a libra esterlina sofreu 
episódios de fraqueza em meio à contínua incerteza 
sobre o Brexit. Em 2020, acreditamos que a libra 
esterlina terá o maior potencial de valorização, em 
virtude de sua subvalorização significativa e da 
crescente probabilidade de que um acordo sobre o 
Brexit seja aprovado e implementado nos próximos 
meses. Nesse caso, o Banco da Inglaterra também 
reforçaria sua política monetária e daria mais 
suporte à libra esterlina.

Franco suíço: O franco suíço está sobrevalorizado 
em relação ao euro. Se a economia da Zona do 
Euro se recuperar, o franco suíço poderá muito 
bem perder força em relação ao euro. Se as 
perspectivas políticas e econômicas globais 
piorarem, o Banco Nacional Suíço provavelmente 
continuaria a intervir para limitar a valorização da 
moeda.

Estabilização do crescimento
O desempenho das moedas da maioria dos 
mercados emergentes foi melhor em 2019 do que 
no ano anterior. A política de afrouxamento do Fed 
deu suporte ao carry nessas moedas. Apesar 
desse bom resultado geral, o desempenho diferiu 
consideravelmente entre regiões e países. Na Ásia, 
a China permitiu a desvalorização do renminbi 
chinês para compensar parcialmente o aumento 
nas tarifas imposto pelos EUA, o que pressionou 
outras moedas da região. As moedas de baixo 
rendimento nas regiões da Europa, Oriente Médio 
e África tiveram o pior desempenho.

As moedas dos mercados emergentes iniciam o 
ano com uma vantagem menor de carry: as taxas 
de juros reais caíram consideravelmente em 2019, 
devido à flexibilização da política monetária. Por 
outro lado, os valuations estão mais atrativos, de 
modo geral. Além disso, o crescimento deverá 
acelerar em muitos dos mercados emergentes em 
resposta às condições financeiras mais brandas.

Renminbi chinês: A moeda apresentou 
desempenho inferior ao das moedas da maioria 
dos vizinhos asiáticos em 2019. Qualquer alívio na 
guerra comercial reduziria a pressão sobre o 
renminbi chinês, principalmente agora que a moeda 
está mais próxima de um valor justo. No entanto, 
como o crescimento da China provavelmente 
continuará a desacelerar e seu superávit em 
conta-corrente será muito reduzido, não 
enxergamos nenhum potencial de valorização 
duradoura.

Won sul-coreano: O won sul-coreano perdeu 
terreno nos primeiros meses de 2019 em virtude 
da estreita integração da economia sul-coreana 
com as cadeias de suprimentos baseadas na 
China, mas se recuperou posteriormente. A moeda 
deverá continuar se recuperando se a guerra 
comercial perder intensidade e o entusiasmo com o 
setor de tecnologia continuar aumentando, 
principalmente porque está atualmente claramente 
subvalorizada.

Rúpia da Índia: Possíveis reformas nas leis 
tributárias, trabalhistas e de investimentos 
provavelmente atrairão fluxos de investimento 
estrangeiro ao longo do tempo, dando sustentação 
à moeda. O valuation está justo, mas o carry está 
se deteriorando.

Peso mexicano: O peso mexicano é o “vencedor 
da guerra comercial”, já que as exportações do 
México estão aumentando com os reveses sofridos 
pela China. Em outro front, a pressão política 
diminuiu depois que EUA, Canadá e México 
assinaram um novo tratado comercial. Com a 
expectativa de crescimento moderado e o banco 
central adotando uma postura cautelosa, o carry do 
peso mexicano deverá se deteriorar apenas 
gradualmente. Valuation favorável.

Real brasileiro: O valuation melhorou e o 
crescimento parece estar se estabilizando, com 
índices de surpresa econômica nos níveis mais 
altos em mais de um ano. Com a reforma 
previdenciária quase completa, é provável que a 
atenção se volte para a reforma tributária. Não 
esperamos que o Banco Central promova cortes na 
taxa Selic superiores aos previstos pelo mercado  
atualmente. A moeda deverá se manter estável.

Rublo russo: Um forte superávit em 
conta-corrente e baixos níveis de dívida ainda são 
favoráveis à moeda. Entretanto, depois da forte 
valorização em 2019, o rublo russo já não é mais 
atrativo do ponto de vista do valuation.

Lira turca: O valuation fundamental, um carry 
ainda alto e a melhora da economia devem 
compensar a incerteza política. No entanto, é 
provável que a volatilidade permaneça alta.

Rand sul-africano: O desempenho da África do 
Sul continua fraco, à medida que os desequilíbrios 
econômicos continuam aumentando e as 
perspectivas de reformas estruturais permanecem 
indefinidas. É provável que a moeda permaneça 
sob pressão.



Investimentos 
alternativos



Última observação 
25/10/19
Fonte Datastream, 
Bloomberg, Credit Suisse

Rendimento de dividendos em ações (rentabilidade futura de dividendos de acordo com o Índice MSCI EMU)

Rendimento do setor imobiliário (rentabilidade futura de dividendos de acordo com o Índice MSCI EMU do Grupo 
do Setor Imobiliário (Europa))

Rendimento dos títulos (Rendimento do Índice Bloomberg Barclays da Europa, total combinado de 7 a 10 anos)
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Os investimentos alternativos se consolidaram cada vez mais 
 

esta como um bloco de formação de portfólios, particularmente 
 

no mundo atual em que taxas de juros e rendimentos continuarão 
 

baixos por mais tempo. Os investimentos alternativos são 
 

apreciados não apenas por seu benefício da diversificação, 
 

mas também por proporcionarem estabilidade aos portfólios. 
 

Começaremos analisando o setor imobiliário, para o qual 
 

esperamos um ambiente ainda positivo em 2020.

Rendimentos 
permanecem atrativos

As vantagens dos rendimentos do setor imobiliário continuam 
Rendimentos em títulos, ações globais e ações imobiliárias (em %)
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Investimentos alternativos Setor imobiliário

Os investidores no setor imobiliário 
testemunharam várias mudanças estruturais nos 
últimos anos. Como resultado, eles tiveram de 
ajustar suas estratégias para capturarem 
oportunidades mais promissoras.

E-commerce beneficia ativos industriais
Em termos de setores imobiliários, acreditamos 
que a tendência estrutural de migração do 
comércio físico para o comércio eletrônico 
continuará pressionando os pontos tradicionais 
de varejo (por exemplo, shopping centers ou 
lojas em ruas comerciais em locais não nobres). 

Por outro lado, os ativos industriais devem se 
beneficiar dessa mudança, pois a cadeia de 
suprimentos do comércio eletrônico exige 
consideravelmente mais espaço de 
armazenamento e logística.

Outra mudança estrutural que tem sido muito 
discutida é o crescimento de escritórios flexíveis, 
que agora representam uma porcentagem 
considerável da ocupação total: cerca de 10% 
nos principais mercados dos EUA, 15% no 
Reino Unido e 12% no restante da Europa, de 
acordo com a empresa de consultoria Property 
Market Analysis. 

Os investidores poderão aumentar os níveis de 
ocupação e ampliar sua base de inquilinos, 
colaborando com provedores de espaços 
comerciais flexíveis. No entanto, o impacto sobre 
os aluguéis no longo prazo é discutível e há risco 
de aumento significativo na oferta de espaços 
comerciais no mercado quando os contratos de 
locação de curto prazo expirarem.

Foco na geração de renda e em 
investimentos não correlacionados
De modo geral, a expectativa de um ambiente de 
expansão econômica moderada e política 
monetária acomodatícia dá suporte às empresas 
imobiliárias listadas e aos investimentos diretos no 
setor imobiliário em todo o mundo. Diante desse 
cenário, nós preferimos investir diretamente em 
imóveis nos mercados em que as taxas de juros 
mais baixas ainda não parecem estar totalmente 
refletidas no preço. Embora o rendimento dos 
imóveis na maioria dos mercados imobiliários esteja 
na extremidade inferior de sua faixa histórica, é 
provável que os cortes recentes nos juros atraiam 
mais capital dos investidores. Os retornos dos 
investimentos diretos no setor imobiliário tendem a 
ser bastante estáveis em virtude do componente de 
receita de aluguel, o que é favorável em um 
ambiente potencialmente volátil de fim de ciclo.

Em termos de estratégia de investimento, 
buscamos ativos de alta qualidade nos mercados 
em que a redução nos rendimentos ainda não 
esteja refletida totalmente nas avaliações (por 
exemplo, ativos principais com foco em 
propriedades em boas localizações com locações 
de longo prazo). As chamadas estratégias de 
agregação de valor, que têm correlação baixa com 
o mercado geral, também podem gerar ótimos 
retornos. Aqui, o valor é agregado reconfigurando e 
reformando ativamente os imóveis, por exemplo.

Por outro lado, as ações de empresas globais do 
setor imobiliário já refletem os juros mais baixos 
com avaliações historicamente altas. Além disso, o 
potencial para aumento dos ganhos é limitado à 
medida que o crescimento desacelera nos 
mercados subjacentes. Embora a expansão dos 
múltiplos e os juros mais baixos tenham 
impulsionado a maior parte do desempenho sólido 
de 2019, esperamos que esses fatores tenham 
menos relevância em 2020.

Busca por regiões com altos dividendos
Do ponto de vista regional, nos concentramos em 
pagadoras de dividendos relativamente altos e não 
em empresas em crescimento. Dessa forma, 
priorizamos a Zona do Euro, que oferece um 
spread de juros de aproximadamente 500 p.b. 
sobre os juros dos títulos públicos  (até o 
fechamento desta edição), o qual está acima da 
média de longo prazo. Se o Brexit ocorrer de 
maneira ordenada, acreditamos que o setor 
imobiliário do Reino Unido também tem potencial, 
dadas as avaliações baixas, a estrutura 
conservadora das dívidas de empresas imobiliárias 
e uma recuperação potencial nos mercados 
subjacentes, especialmente no mercado de 
espaços comerciais de Londres. No entanto, o 
potencial de valorização das empresas listadas do 
setor imobiliário dos EUA parece limitado, uma vez 
que os juros mais baixos e a melhora nas 
expectativas de ganhos já estão refletidos nos 
preços.



Última observação 31/03/19
Fonte Bloomberg, Credit Suisse

Investido Liquidez* % do MSCI AC World (eixo direito)

*Liquidez – capital comprometido, mas não investido
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Os mercados de investimento em participação (private equity)  
se tornaram cada vez mais populares à medida que pequenos 
gestores de ativos e family offices começaram a buscar exposição 
a eles e os investimentos mínimos diminuíram. No entanto,  
em virtude da natureza ilíquida dos mercados de private equity,  
due diligence e a escolha adequada de gestores e de fundos
são fundamentais.

Due diligence  
é essencial

Volumes significativos de investimento voltados ao mercado privado
Ativos de capital privado sob gestão em USD (trn)

O que é  
private equity?

Saiba mais em:  
credit-suisse.com/
privateequity
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Investimentos alternativos Capital privado

Os investimentos em private equity se tornaram 
cada vez mais populares nos últimos anos, mas 
esse desenvolvimento ocorreu a um custo. A 
avaliação de ativos e a competição por 
investimentos continuam sendo as principais 
preocupações do setor, o endividamento com 
obrigações mínimas (covenant-lite debt) 
retornaram e os novos participantes do mercado 
continuam a desafiar os lucros do setor.

Expansão dos mercados de private equity
Consequentemente, os mercados de private 
equity têm quase o dobro do tamanho que 
tinham há uma década, o aumento dos fundos 
secundários oferece profundidade e exposição 
diferenciada, enquanto as transações médias 
geralmente são menos alavancadas. Para os 
investidores, a maior gama de transações traz 
consigo um potencial melhor de diversificação. 
Em 2020, esperamos que as operações de 
private equity ofereçam um retorno total de 
aproximadamente 8% ao ano, um pouco abaixo 
da média histórica de 9,2%. Condições menos 
favoráveis para crédito, altos níveis de capital 
não utilizado e também menor risco geral limitam 
os retornos esperados. Mesmo assim, os 
investimentos em private equity ainda oferecem 
um prêmio justo de iliquidez sobre investimentos 
em ações de empresas listadas.

Acesso a melhores preços e potencial de 
longo prazo
Os fundos de private equity podem ajudar a 
melhorar o retorno ajustado ao risco dos portfólios, 
pois visam empresas expostas a crescimento 
fundamental de longo prazo em mercados privados 
de outra forma inacessíveis. Os preços de entrada 
nas transações de private equity dependem da 
situação dos mercados de capital, enquanto o 
preço de saída normalmente reflete a evolução 
significativa de um negócio, que está menos 
correlacionada com a evolução dos mercados de 
capitais. Portanto, os investimentos em private 
equity oferecem alguma diversificação para os 
investidores. Entretanto, os volumes de 
investimento mais altos do que o nível histórico e o 
perfil de risco mais baixo dos investimentos 
sugerem que os retornos esperados provavelmente 
diminuirão com o tempo.

Nesse cenário, preferimos gestores experientes de 
private equity que buscam oportunidades 
proativamente fora dos mercados principais. Esses 
investimentos devem se beneficiar das avaliações 
mais baixas relativamente ao potencial de 
crescimento mais alto das empresas. Além disso, a 
análise histórica dos retornos mostra que os fundos 
dos gestores no quartil superior tendem a 
permanecer no mesmo quartil cerca de 30% do 

tempo (período de amostra de 1980 e 2015 com 
base em dados fornecidos pela Preqin). Dessa 
forma, no ambiente atual de crescimento e risco 
baixos de fim de ciclo, alguma exposição a 
gestores experientes investidos em mercados de 
outra forma inacessíveis deve ajudar a atenuar 
alguns desses riscos de fim de ciclo.

Foco nos principais fornecedores e 
estratégias defensivas
Acreditamos que investimentos em private equity 
também podem gerar retornos superiores aos dos 
mercados líquidos em um ambiente cada vez mais 
difícil. Porém, dadas as incertezas persistentes e as 
taxas de juros historicamente baixas, preferimos 
estratégias que ofereçam potencial de valorização 
semelhante ao proporcionado pelos investimentos 
em private equity, com alguma proteção contra 
possíveis desvalorizações (por exemplo, ativos reais 
e capital de crescimento). Os principais riscos 
incluem falta de liquidez, horizonte de investimento 

de longo prazo, alavancagem e complexidade das 
transações. Esses riscos podem ser atenuados por 
meio de investimentos diversificados ao longo do 
ciclo e pela seleção de gestores hábeis e 
experientes. Due diligence e a seleção de fundos e 
gestores são fundamentais, em virtude da natureza 
ilíquida dos mercados privados.



Última observação 11/10/19
Fonte Credit Suisse

Março de 2018
O presidente dos EUA, 
Donald Trump, anuncia 
tarifas comerciais sobre 
aço e alumínio e outros 
produtos chineses

Agosto de 1998
Crise financeira russa

22/09/1998
Resgate do fundo 
de hedge de longo 
prazo do Gerenciamento 
de Capital

10/03/2000
Picos da Nasdaq, 
o colapso do 
fenômeno pontocom

11/09/2001
Ataques terroristas 
nos EUA

Fevereiro – março 2007
Início da crise 
financeira global

15/09/2008
Colapso dos Irmãos Lehman

09/03/2009
O Índice S&P 500 
atinge o nível mais 
baixo de fechamento
devido à crise 
do Subprime

23/04/2010
O Governo grego solicita um 
plano de ajuda do Fundo 
Monetário Internacional e da 
União Europeia

Novembro de 2011 – janeiro de 2012
Os rendimentos italianos de 10 anos atingem o nível 
mais alto como consequência da crise da Zona do Euro

Janeiro de 2014
Fed começa a diminuir suas 
compras mensais de títulos

2014 – início de 2016
Colapso do preço do petróleo

Verão de 2015
Desaceleração de crescimento 
da China

+ Condições favoráveis para estratégias vulneráveis ao crescimento – Condições adversas para estratégias vulneráveis ao crescimento
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Em um mundo de juros extremamente baixos dos títulos e 
incertezas cíclicas pela frente,  manter um portfólio diversificado  
de hedge funds continua fazendo muito sentido. O desempenho 
dos hedge funds de gestores experientes provavelmente  
permanecerá moderado, mas ainda será superior ao dos  
títulos com grau de investimento.  

Estabilizadores de 
portfólio

O barômetro indica riscos acima da média
Barômetro do Fundo de Cobertura Credit Suisse

A alocação em 
hedge funds atua  
como estabilizadora 
de portfólios.
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Investimentos alternativos Fundos de cobertura

Até o fim de agosto de 2019, o desempenho do 
índice amplo de hedge funds (índice HFRI) era 
de aproximadamente 5% em dólares 
norte-americanos. Esse desempenho foi 
consideravelmente melhor do que o de 2018 
(-4,7%), mas próximo da média de dez anos de 
4,28%. Além disso, a dispersão dos retornos 
entre os diferentes gestores de hedge funds foi 
alta, com vários deles gerando retornos 
negativos.

A escolha de um gestor especializado é 
essencial
Embora os hedge funds tenham aumentado a 
alavancagem na última década, acreditamos que 
uma abordagem mais institucionalizada à gestão 
de risco e medidas mais prudentes de liquidez 
atenuem vários desses riscos. Portanto, 
diferentemente dos anos que precederam a 
crise financeira global de 2008, o setor 
recompensa os investidores com  riscos mais 
baixos, mas também com retornos mais 
modestos.

Consequentemente, os retornos do setor como 
um todo também permanecem de certa forma 
expostos aos ativos tradicionais. No ambiente 
que projetamos, acreditamos que gestores 
experientes de hedge funds, com habilidade 

comprovada para criar valor ao longo do ciclo, 
conseguirão ter bom desempenho. Assim, ao 
adentrarmos em 2020, a escolha de gestores 
especializados de fundos será primordial em nosso 
processo de investimento.

O Barômetro favorece fundos com beta baixo
O Credit Suisse Hedge Fund Barometer 
("Barômetro"), que mede a volatilidade do 
mercado, a liquidez, os riscos sistêmicos e os 
indicadores do ciclo de negócios, orienta os 
clientes sobre o tipo adequado de exposição a 
hedge funds em qualquer regime de mercado 
específico. A leitura mais recente do Barômetro 
estava negativa, o que sugere que a exposição ao 
risco do mercado de ações (beta) dentro do 
universo de hedge funds deve ser evitada. Esse 
fator favorece estratégias macro diversificadas e 
estratégias oportunísticas long/short em ações, 
assim como estratégias não correlacionadas que 
buscam exposição a prêmios de risco alternativo, 
como momentum ou carry, permitindo que a 
alocação em hedge funds atue como uma 
estabilizadora de portfólios. Além das estratégias 
específicas, continua sendo fundamental contar 
com especialistas que realizem uma due diligence 
extensiva e altamente detalhada nos vários 
gestores de hedge funds.



Última observação  25/10/19
Fonte Bloomberg, Credit Suisse
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As commodities apresentaram trajetórias divergentes no ano passado, 

 

com segmentos cíclicos que acompanharam o desempenho dos 
metais preciosos em meio à desaceleração da produção industrial.
Daqui para frente, esperamos que essa divergência diminua.

À espera do movimento
de alta

O preço do petróleo 
poderá passar por um  
período de baixa para 
forçar ajustes na oferta 
antes de sua eventual 
recuperação.  
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Investimentos alternativos Commodities

Em 2019, o ouro se valorizou significativamente, 
enquanto o preço dos metais industriais caiu.
Se o nosso cenário-base (estabilização do 
crescimento global e rendimentos entre estáveis 
e ligeiramente mais altos de títulos) se 
concretizar, os metais industriais terão um 
potencial de valorização modesto, enquanto o 
preço do ouro provavelmente se consolidará.
O preço do petróleo poderá enfrentar um 
período de baixa para forçar ajustes na oferta 
antes da sua eventual recuperação.

As commodities cíclicas aguardam 
melhora na produção industrial
As perspectivas para as commodities cíclicas 
continuarão fracas enquanto a produção 
industrial (IP) permanecer em queda. Seriam 
necessários um arrefecimento das disputas 
comerciais e um aumento na confiança para que 
houvesse recuperação. Entretanto, resta saber 
se esse cenário se materializará já no primeiro 
semestre. Os preços dos metais industriais 
básicos embutem, adicionalmente, um cenário 
negativo para o crescimento da China. Se o 
crescimento se estabilizar, enxergamos potencial 
para surpresas positivas, mais provavelmente 
com o preço do cobre, já que a perspectiva para 
o preço dos outros metais parece estar mais 
fraca – a menos que a produção industrial se 
recupere firmemente.

Petróleo: Excesso de oferta x tensões no 
Oriente Médio
O aumento modesto da demanda e a oferta 
elevada de países não membros da Organização 
dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
particularmente dos produtores de óleo de xisto 

dos EUA, apontam para mercados com excesso de 
oferta de petróleo em 2020. Para evitar 
excedentes, a OPEP+ (que inclui a Rússia) 
precisará ampliar ou mesmo aprofundar os atuais 
cortes na oferta e a produção de óleo de xisto nos 
EUA precisará diminuir. Em nosso cenário-base, 
prevemos redução temporária nos preços para 
forçar ajustes na oferta, o que abriria um caminho 
para uma recuperação. Conflitos militares na região 
do Golfo representariam um risco de aumento nos 
preços. No entanto, as potências regionais e os 
EUA estão procurando atenuar as tensões por 
enquanto.

Ouro: Ainda sustentado por juros baixos
É provável que o preço do ouro e de outros metais 
preciosos permaneça estável enquanto os juros 
(reais) permanecerem baixos ou até negativos e a 
incerteza econômica persistir. Apesar do grande 
volume de posições especulativas compradas em 
ouro, não enxergamos nenhum catalisador claro 
que possa desencadear um desmonte significativo 
dessas posições.

Dois cenários de risco
Uma recuperação da produção industrial mais 
sólida ou antes do previsto seria mais favorável 
para os metais industriais e prejudicaria os metais 
preciosos. O setor de energia também seria 
favorecido, ainda que em magnitude menor em 
virtude da grande oferta. No caso de uma recessão 
total, os metais preciosos proporcionariam ganhos 
adicionais, enquanto os preços do setor de energia 
ficariam particularmente vulneráveis.
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Fonte Credit Suisse Capital Market AssumptionsRetorno esperado em mais de 5 anos +/– 1 desvio padrãoRetornos esperados em 5 anos 
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Oportunidades em um 
mundo de juros baixos

Recuperação dos retornos

Não ignore riscos futuros de inflação

Diversificação medida

 

Adição de títulos de mercados emergentes

 

Ações oferecem potencial de retorno

Oportunidades alternativas

Premissas do 
Mercado de 
Capitais (CMA)

Saiba mais em:  
credit-suisse.com/ 
cma/pt
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Estratégia de investimento 2020 Visão geral

Agora que as taxas de juros em todo o mundo atingiram 
recordes mínimos ou estão em níveis negativos, até mesmo 
os investidores avessos ao risco precisarão comprar ativos 
de maior risco para obter retornos positivos. Enxergamos 
várias oportunidades para gerar retornos adicionais sem 
assumir riscos excessivos.

Vários acontecimentos macroeconômicos 
impulsionarão o cenário de investimentos em 
2020. Esperamos que a política monetária 
permaneça acomodatícia, com Fed mantendo 
taxas de juros estáveis após antecipar vários 
cortes em 2019, o que deverá ajudar a 
manter o crescimento econômico perto dos 
níveis moderados atuais. É provável que os 
persistentes temores com a recessão 
diminuam, já que a produção industrial 
provavelmente começará a se recuperar no 
primeiro semestre de 2020, levando a um 
aumento na inclinação da curva de juros.

Acreditamos também que os investidores devem 
adicionar títulos de mercados emergentes em 
moeda forte que ofereçam uma perspectiva de 
retorno esperado semelhante a de títulos high 
yield mais tradicionais, mas com um nível de 
classificação melhor. Os títulos de mercados 
emergentes em moeda local também podem ser 
uma opção, embora o risco cambial exija atenção 
adicional para calibrar as ações do portfólio. Em 
geral, acreditamos que a adição de mercados 
emergentes, incluindo mercados de fronteira, na 
parcela de renda fixa dos portfólios também 
ajudará a aumentar a diversificação dentro de 
uma estrutura multimercado.

A respeito de investimentos alternativos, o setor
imobiliário permite maior diversificação do
portfólio e aumenta o potencial de retorno. Em
portfólios de multiativos, geralmente adicionamos
exposição a fundos de hedge para fins de
diversificação. Para investidores que desejem
comprometer dinheiro por um longo período de
tempo para obter um prêmio de liquidez, o
capital privado oferece uma oportunidade de
aumentar os retornos a longo prazo.

As ações e os investimentos alternativos 
oferecem maior potencial para gerar retornos. 
Em nossa opinião, as ações oferecem uma 
vantagem atrativa de retorno esperado sobre 
títulos de baixo rendimento. Os investidores mais 
voltados para a renda devem favorecer as 
empresas com dividendos estáveis. No nível 
setorial, preferimos o de TI como um dos poucos 
setores de alto crescimento. Também gostamos 
do setor financeiro, pois esperamos que uma 

Em nossa opinião, os investidores devem 
assumir riscos de forma mensurada e 
diversificada usando uma estrutura 
multimercado. Essa estrutura pode aproveitar 
bolsões de valor remanescentes em 
mercados de baixo risco e, ao mesmo tempo, 
aumentar os retornos esperados investindo 
em ações e buscando investimentos menos 
convencionais em renda fixa.

Embora os títulos de alta qualidade ainda 
tenham um papel importante a desempenhar 
em termos de diversificação de riscos, os 
investidores devem procurar um conjunto 
mais amplo de determinantes de retorno para 
obter retornos positivos. No segmento de 
títulos de crédito garantidos por ativos, 
preferimos o segmento de títulos europeus 
garantidos, que possuem uma classificação 
de crédito alta. Para os investidores que 
buscam proteção contra o impacto negativo 
do aumento dos juros dos títulos (risco de 
duration), as parcelas sênior e mezanino das 
obrigações de empréstimo garantido podem 
representar adições atraentes ao portfólio 
para substituir parcialmente os títulos de 
curto prazo com rendimento menor.

As perspectivas de crescimento bastante 
moderadas, por si só, talvez não incentivem 
um aumento na exposição cíclica a 
investimentos. No entanto, pensamos de 
outra forma em virtude das perspectivas de 
retorno muito baixo ou até negativo dos 
investimentos em dinheiro e em títulos 
públicos de baixo risco e títulos com grau de 
investimento.

Um resultado da recente atualização anual de 
nossas perspectivas de retorno de cinco anos 
de nosso universo de ativos é que os 
investidores provavelmente obterão retornos 
muito escassos em ativos de risco baixo no 
futuro. Na realidade, mesmo os investidores 

tradicionais de renda fixa correm o risco de 
sofrer perdas na sua riqueza real devido à 
inflação.

certa melhora nas perspectivas cíclicas 
provavelmente acionará uma nova rotação nesse 
setor no primeiro semestre de 2020.



 *  E: estimativa
 **  P: projeção

Última observação 5/11/19
Fonte Datastream, Haver Analytics, Credit Suisse

 *     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 06/11/2014 a 05/11/2019, em ordem cronológica: MSCI USA: 5,5%, 1,3%, 26,6%, 7,2%, 14,9%;  
MSCI EMU: 17,8%, -8,7%, 29,5%, -8,1%, 13,4%; MSCI Switzerland: 4,8%, -10,5%, 30,0%, 0,0%, 18,2%; MSCI UK: 0,0%, 9,5%, 17,3%, -2,2%, 7,1%;  
MSCI Japan: 15,3%, -13,3%, 34,8%, -4,9%, 4,2%; MSCI EM: -0,1%, 4,6%, 30,1%, -6,9%, 11,3%

 **  Barclays Global Investment Grade Corporate and Global High Yield index
 ***  JP Morgan EMBIG Div. (sovereign index) 

  Última observação 5/11/19
  Fonte Bloomberg, Datastream, Credit Suisse

PIB real (variação anual, em %)

2018 2019E* 2020P**

Mundo 3,2 2,6 2,5

EUA 2,9 2,3 1,8

Canadá 1,9 1,3 0,9

Zona do Euro 1,9 1,1 1,0

Alemanha 1,5 0,5 0,4

Itália 0,7 0,1 0,7

França 1,7 1,2 1,1

Espanha 2,6 2,2 1,8

Reino Unido 1,4 1,2 1,3

Suíça 2,8 1,1 1,4

Japão 0,8 0,8 0,4

Austrália 2,7 2,0 2,8

China 6,6 6,1 5,9

Índia (ano fiscal) 7,2 6,8 6,0

Brasil 1,1 1,2 2,7

Rússia 2,3 1,4 1,6

Inflação (variação média anual, em %)

2018 2019E* 2020P**

Mundo 2,7 2,6 2,5

EUA 2,4 1,8 2,0

Canadá 2,3 1,9 1,8

Zona do Euro 1,8 1,2 1,1

Alemanha 1,9 1,3 1,3

Itália 1,2 0,6 0,7

França 2,1 1,3 1,3

Espanha 1,7 0,8 1,0

Reino Unido 2,5 1,9 2,1

Suíça 0,9 0,5 0,5

Japão 0,9 0,5 0,1

Austrália 2,0 1,8 1,9

China 1,9 2,6 2,2

Índia (ano fiscal) 4,0 3,4 3,4

Brasil 3,7 3,7 3,7

Rússia 2,9 4,5 3,2

Ações*

Desempenho
acumulado até

5 de novembro de 
2019

Retornos totais
esperados
para 2020

Ações dos EUA 24,7% 6,5%

Ações da Zona do Euro 24,4% 5,8%

Ações da Suíça 27,0% 4,1%

Ações do Reino Unido 13,6% 5,7%

Ações do Japão 17,1% 5,6%

Ações de mercados emergentes 14,1% 5,4%

Rendimentos de
obrigações

Fechamento de  
5 de novembro de 

2019
Projeção para o

final de 2020

Rendimento dos títulos
públicos dos EUA de 10 anos 1,80% 2,2%

Rendimentos dos títulos
públicos alemães de 10 anos -0,31% -0,1%

Rendimentos dos títulos
públicos suíços de 10 anos -0,45% -0,3%

Desempenho / projeções para os mercados financeirosProjeções de crescimento e inflação

Créditos

Desempenho
acumulado até

5 de novembro de 
2019

Retornos totais
esperados
para 2020

Títulos globais com grau
de investimento** 11,30% 2,60%

Títulos globais de alto 
rendimento** 12,02% 3,10%

Títulos de mercados emergentes
em moeda forte*** 13,06% 3,60%

Câmbio & commodities

Fechamento de  
5 de novembro de 

2019
Projeção para o

final de 2020

EUR/USD 1,11 1,15

USD/CHF 0,99 1,00

EUR/CHF 1,10 1,15

USD/JPY 109 103

GBP/USD 1,29 1,40

USD/CNY 7,02 7,20

Oro (USD/oz) 1505 1500

Petróleo WTI (USD/barril) 57 55

Previsões
Acreditamos que a 
economia e os mercados 
globais continuarão  
demonstrando resiliência 
considerável diante 
desses desafios.
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Estratégia de investimento 2020 Projeções

Esperamos crescimento global lento em 2020 de 2,5%, quase 
inalterado em relação a 2019. Ante o cenário de crescimento limitado 
nos lucros e juros entre estáveis e mais altos de títulos, é provável que 
os retornos nos principais mercados acionários permaneçam na faixa 
de um dígito em 2020, enquanto os retornos da maioria dos títulos 
públicos dos principais mercados provavelmente serão negativos.

Observação: As indicações de desempenho histórico e/ou projetado e os cenários para o mercado financeiro não 
são indicadores confiáveis de desempenho atual ou futuro.

Observação: As indicações de desempenho histórico e/ou projetado e os cenários para o mercado financeiro não 
são indicadores confiáveis de desempenho atual ou futuro.



Aviso de risco
Qualquer investimento envolve risco, especialmente atendendo 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 envolvam determinados riscos. 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. Também encontrará informações adicionais na brochura informativa “Riscos especiais em negociação de valores mobiliários” disponível 
junto da Associação dos Banqueiros Suíços. 

A performance anterior não é indicativa de qualquer performance futura. A performance pode ser afetada por comissões, taxas ou outros 
encargos, bem como por flutuações de taxas cambiais. 

Riscos do mercado financeiro 
As rentabilidades e os cenários do mercado financeiro passados não são indicadores confiáveis de rentabilidade futura. O preço e o valor dos investimen-
tos mencionados e qualquer lucro derivado podem subir, descer ou flutuar. A performance anterior não é um guia de qualquer performance futura. 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. Deve aconselhar-se junto de um consultor se considerar necessário para o ajudar a realizar essas determinações. 

Os investimentos podem não ter um mercado público ou apenas um mercado secundário restrito. Quando existir um mercado secundário, não é possível 
prever o preço a que os investimentos serão transacionados no mercado nem se esse mercado será líquido ou ilíquido.  

Mercados emergentes  
Nos pontos em que este relatório aborda os mercados emergentes, deve ter em conta que existem incertezas e riscos associados aos investimentos e 
transações em vários tipos de investimentos de, ou relacionados ou associados a, emissores e devedores com personalidade jurídica, baseados ou 
empenhados sobretudo nas atividades comerciais em países com mercados emergentes. Os investimentos relativos a países com mercados emergentes 
podem ser considerados especulativos, e os seus preços podem ser bastante mais voláteis do que nos países mais desenvolvidos. Os investimentos em 
mercados emergentes devem ser realizados apenas por investidores sofisticados ou por profissionais experientes com conhecimentos independentes dos 
mercados relevantes, capazes de considerar e de ponderar os vários riscos associados a esses investimentos, e com os recursos financeiros necessários 
para suportar o substancial risco de perda desses investimentos. É da sua responsabilidade gerir os riscos associados como resultado do investimento 
em mercados emergentes e da atribuição de ativos no seu portfólio. Deve procurar aconselhamento junto dos seus consultores relativamente aos vários 
riscos e fatores a considerar quando efetuar um investimento em mercados emergentes. 

Investimentos alternativos  
Os fundos de cobertura não estão sujeitos aos inúmeros regulamentos de proteção de investidores que se aplicam aos investimentos coletivos autoriza-
dos regulamentados e os gestores de fundos de cobertura são, em grande parte, desprovidos de regulamentação. Os fundos de cobertura não se 
limitam a um determinado investimento, disciplina ou estratégia de transação, e procuram lucrar em todo o tipo de mercados utilizando alavancagem, 
derivados e estratégias complexas de investimento especulativo que podem aumentar o risco de perda em investimentos. 

As transações de mercadorias carregam um nível de risco elevado, incluindo a perda de todo o investimento, e podem não ser adequadas para muitos 
investidores privados. O desempenho de tais investimentos depende de fatores imprevisíveis, como catástrofes naturais, influências climáticas, capaci-
dade de transporte, instabilidade política, flutuações sazonais e fortes influências de rolling-forward, especialmente no futuro e nos índices.

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. 
 
Capital Privado 
Capital Privado (doravante “CP”) significa investimento de capital privado em empresas que não são negociadas publicamente (ou seja, não estão listadas 
em uma bolsa de valores), eles geralmente são complexos, sem liquidez e de longa duração. Os investimentos em um fundo de CP geralmente envolvem 
um grau significativo de risco financeiro e/ou comercial. Os investimentos em fundos de capital privado não são protegidos nem garantidos. Os 
investidores serão obrigados a atender aos chamados de capital de investimento durante um longo período. Caso não o façam isso poderá tradicional-
mente resultar na perda de uma parte ou de toda a conta de capital, na renúncia a quaisquer rendimentos futuros ou ganhos em investimentos feitos 
antes de tal inadimplência e, entre outras coisas, na perda de quaisquer direitos de participação em investimentos futuros ou na obrigatoriedade de 
vender seus investimentos a um preço muito baixo, muito menor do que as avaliações secundárias do mercado. As empresas ou fundos podem ser 

altamente estimulados e, portanto, podem ser mais sensíveis a negócios adversos e/ou desenvolvimentos financeiros ou fatores econômicos. Tais investi-
mentos podem enfrentar concorrência intensa, alterando as condições comerciais ou econômicas ou outros desenvolvimentos que possam afetar 
negativamente seu desempenho. 

Taxas de juros e riscos de crédito  
A retenção de valor de uma obrigação depende da qualidade de crédito do Emissor e/ou do Fiador (conforme aplicável), o que poderá mudar durante o 
termo 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 multimercado e subsequente implementação das atividades 
discricionária e de consultoria do CS. Quando apresentadas, as Carteiras Modelo têm fins meramente ilustrativos. A sua atribuição de ativos, ponder-
ações em carteira e desempenho podem ser muito diferentes, de acordo com as suas circunstâncias específicas e tolerância ao risco. As opiniões e 
perspectivas dos Estratégias de Investimento podem ser diferentes das manifestadas por outros Departamento do CS. As perspectivas do Estrategista 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 
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 disponíveis a pedido ou em https://investment.credit-suisse.com. As divulgações podem ser encontradas em www.credit-suisse.com/disclosure.

Disclaimer 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, disponibilidade ou utilização será 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: https://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 infor-
mações 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 possui a obrigação de providenciar que seja informado 
acerca dessas atualizações. 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 procedimen-
tos 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 relativa-
mente 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. ASPECTO 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 pelo conteúdo. 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 a declaração de privacidade da Credit 
Suisse, disponível em seu domicílio por meio do site oficial do Credit Suisse: www.credit-suisse.com/ch/en/legal.html. A fim de lhe fornecer materiais de 
marketing sobre nossos produtos e serviços, a Credit Suisse Group AG e suas subsidiárias podem processar seus dados pessoais básicos (ou seja, 
detalhes de contato como nome, endereço de e-mail) até que você nos notifique de que não deseja mais recebê-los. A qualquer momento você pode 
informar seu gerente de relacionamento que não deseja mais receber esses materiais.
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acima de 4 milhões de riais catarenses, e que possuem conhecimento financeiro, experiência e compreensão suficientes para participar desses produtos 
e/ou serviços. Portanto, estas informações não devem ser entregues a, ou invocadas por, qualquer outro tipo de indivíduo. 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. Website: https://www.credit-suisse.com/sa. África do Sul: Estas informações estão sendo distribuídas pela Credit Suisse AG, que está 
registrada como uma prestadora de serviços financeiros na Financial Sector Conduct Authority na África do Sul sob o número FSP 9788 e/ou pela 
Credit Suisse (UK) Limited, que está registrada como uma prestadora de serviços financeiros na Financial Sector Conduct Authority na África do Sul sob 
o número FSP 48779. 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). 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 infor-
mações 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 Levazim 
Mahallesi, Koru Sokak No. 2 Zorlu Center Terasevler No. 61 34340 Besiktas/Istambul-Turquia. 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. Caso este material seja distribuído no Reino Unido por uma entidade offshore não isenta no 
âmbito da Lei de Mercados e Serviços Financeiros de 2000 (Promoção Financeira) Ordem 2005, o seguinte será aplicado: 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.

ESTADOS UNIDOS: NEM ESTE RELATÓRIO NEM QUALQUER CÓPIA DO MESMO PODEM SER ENVIADOS, TRANSPORTADOS NEM DIS-
TRIBUÍDOS 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 © 2019 Credit Suisse Group AG e/
ou suas filiais. Todos os direitos reservados. 
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Entidades 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. 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. Bahrein: Este relatório é distribuído pela 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 credenciados, conforme definição do CBB, e não se destinam a quaisquer outras pessoas. O Banco Central 
do Bahrein não analisou, nem aprovou, este documento ou a comercialização de qualquer veículo de investimento aqui referido no Reino do Bahrein e 
não é responsável pelo desempenho de qualquer veículo de investimento. A Credit Suisse AG, Bahrain Branch, uma sucursal da Credit Suisse AG, 
Zurique/Suíça, está localizada no Level 21-22, East Tower, Bahrain World Trade Centre, Manama, Reino do Bahrein. 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. França: Este relatório é distribuído pelo Credit Suisse (Luxem-
bourg) 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. Alemanha: Este relatório é 
distribuído pelo Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, regulado pela Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 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 U67120M-
H1996PTC104392) 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  
INZ000248233), com endereço registrado em 9th Floor, Ceejay House, Dr. Annie Besant, Worli, Mumbai - 400 018, 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 ade-
quabilidade 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). Catar: Estas informações foram distribuí-
das pelo Credit Suisse (Qatar) L.L.C., que foi devidamente autorizado e regulamentado pela Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) sob a 
licença a QFC nº 00005. Todos os produtos ou serviços financeiros relacionados estarão disponíveis apenas para Clientes Corporativos ou Contrapartes 
de Mercado (conforme definido pelo QFCRA), incluindo indivíduos, que optaram por serem classificados como Clientes Corporativos, com ativos líquidos 
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