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Investimentos Quais foram os mais rentáveis em 2021
Quais foram os investimentos mais rentáveis em 2021 ?
Quanto rendeu o seu dinheiro em 2021?
Ana Batalha oliveira
Finanças pessoais 0 ano positivo para as bolsas reflete-se no desempenho das aplicações financeiras
o ano de 2021 conseguiram-se largos ganhos no mundo financeiro, tendo em conta o ano globalmente positivo nos mercados acionistas —
mas nem tudo foi um mar de rosas. Os produtos de capital garantido mantêm rentabilidades baixas ou próximas de zero e a inflação está a
torná-los menos interessantes. Veja aqui como correu o ano olhando as várias opções de investimento e perceba o que deve ter em atenção
em cada uma delas, ao mesmo tempo que lhe são dadas algumas perspetivas.
“No ano que agora termina, a exposição a classes de ativos com maior risco compensou os investidores que optaram por assumir esse risco
acrescido. Os produtos com exposição aos mercados acionistas terão tido globalmente um desempenho positivo. Essa recompensa não ocorre
todos os anos, mas no médio e longo prazo tende a verificar-se”, explica Mário Carvalho Fernandes, responsável de Investimento do Banco
Carregosa. No ano que passou, as classes com maior risco beneficiaram da recuperação da atividade económica.
Já na exposição às obrigações, completa o mesmo analista, 2021 foi “algo misto”. As classes mais defensivas acabaram por ter um ano
negativo, dada a materialização do risco de taxa de juro. “2021 foi um ano bastante mau para a poupança”, acrescenta o analista da Deco
Proteste António Ribeiro, tendo em conta o “rendimento muito baixo” dos produtos de capital garantido, como é o caso dos depósitos a prazo.
Fora os investimentos mais típicos, as criptomoedas também ganharam o seu espaço, ao valorizarem muito significativamente em 2021 — os
ganhos chegam aos 4OO%. No entanto, a tendência pode alterar-se entretanto, avisam os analistas.
Independentemente de como corre cada ano, é importante ter em mente as regras básicas na hora de investir — as opções certas dependem
do perfil de cada investidor e há a chamada regra de ouro: a diversificação. “A diversificação permite alcançar níveis de rentabilidades
superiores sem aumentar o nível de risco. Esta é forma mais eficiente de se alcançar uma boa relação entre risco e retorno nos investimentos”,
indica Mário Carvalho Fernandes.
O “Doutor Finanças” aconselha a que as famílias comecem por constituir um fundo de emergência, que não é mais do que um pé de meia, com
um valor equivalente ao total de despesas durante seis a 12 meses. A partir daqui, se sobrar dinheiro, podem-se equacionar outras opções. “O
mais importante é sabermos que riscos estamos a correr, o que implicam e o que pode acontecer às nossas poupanças”, continua a mesma
fonte. A quem não saiba o que fazer, mas queira entrar mais a fundo no mundo financeiro, deve consultar especialistas.
aboliveira@expresso.impresa.pt.pt
COMPORTAMENTO DE ALGUMAS CLASSES DE ATIVOS FINANCEIROS
Rentabilidade em 2021
CLASSE DESEMPENHO PRODUTO/ATIVO
ETF
ETF é a sigla em inglês usada para designar os fundos negociados em bolsa, ou seja: em vez de serem subscritos num banco, movimentám-se
em bolsa como se se tratassem de uma ação. “Geralmente são para investidores que pretendem ser mais ativos”, afirma Jorge Duarte, analista
financeiro da Deco
Proteste, já que a gestão é passiva. Uma vantagem é que normalmente os custos, sendo
apenas associados à negociação, são “muito baixos”, entre os 0,4 e os 0,5% ao ano, ou até menos — dependem do banco ou da corretora. O
mesmo aconselha um investimento de horizonte mais alargado, de três a cinco anos. Não há garantia de capital. Em termos do desempenho
no ano passado, foi em tudo semelhante ao dos fundos de investimento: ganhou o imobiliário norte-americano (mais de 50%), o foco na
Turquia deu as maiores perdas (na ordem dos 23%) e uma escolha mais diversificada rondou os 35% de rendibilidade.
Certificados de Aforro e do Tesouro
Dois produtos de poupança que o Estado criou, que fazem parte da dívida pública, introduz o analista financeiro da Deco Proteste, António
Ribeiro, ao mesmo tempo que fala de um "cenário desolador” para quem investiu nestes produtos em 2021. Isto porque têm um rendimento
próximo de zero, aquém da inflação, pelo que o dinheiro perde o valor real. Se a médio e longo prazo o rendimento é muito próximo entre
ambos, a diferença está na forma de cada um destes produtos. Os Certificados de Aforro pedem entregas de pequeno montante, a partir de
100 euros e depois dos primeiros três meses pode resgatarse a quantia em qualquer altura. Têm maturidade de dez anos e, ao longo do tempo,
vão capitalizando os juros, isto é, os juros vão sendo integrados no investimento em vez de serem pagos, de três em três meses. O rendimento
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é dado pela taxa base, que está nos 0,3%, e depende da Euribor a três meses. Os Certificados do Tesouro exigem um mínimo de 1000 euros e
pedem um ano antes de poder resgatar. Pagam os juros anualmente ao longo do prazo de sete anos, a uma taxa fixa que vai crescendo dos
0,5% aos 1,2%. A partir do terceiro ano, acresce ainda um prémio em função do crescimento do produto interno bruto. Ambos podem ser
subscritos nas estações dos CTT ou online através do sítio Aforronet, do IGCP — Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública. Para a
Deco Proteste, uma subida na rentabilidade destes produtos em 2022 não é certa e, a verificar-se, será ligeira.
Obrigações
O ano foi negativo para a dívida de qualidade no mundo porque as taxas soberanas subiram, indica Filipe Silva, do Banco Carregosa. A
rentabilidade da dívida portuguesa com maturidade para 2030, cotada na Euronext, caiu 3,6% e a alemã, com aproximadamente o mesmo
prazo, caiu 3,2%.
A forma mais simples de um investidor a retalho investir em obrigações é através de fundos de obrigações ou ETF, diz o Banco Carregosa. A
título de exemplo, o fundo de obrigações NB Obrigações Europa caiu 2,24% e o IMGA Dívida Pública Europeia — Categoria A desvalorizou
mesmo 4,42%. Os principais índices de obrigações terminam o ano com rentabilidades entre os -5% e os +5%, complementa Mário Carvalho
Fernandes.
No campo das empresas, sobretudo desde que a nova regulação (DMIFII) entrou em vigor, têm-se dirigido as emissões de obrigações
sobretudo a investidores institucionais, indica Filipe Silva, pelo que os fundos são de novo uma solução. O Euro Aggregate, que contém dívida
corporativa europeia de elevada qualidade, caiu 2,85% no conjunto do ano passado.
Sobre o futuro, Steven Santos, analista do BiG, afirma que “o contexto é desafiante para esta classe de ativos”, visto que as expectativas de
inflação são altas e a Reserva Federal norte americana já anunciou a redução das compras mensais de obrigações. A ActiveTrades acredita
que as obrigações terão tendência a diminuir de valor, uma vez que os juros que estão indexados terão tendência a subir.
Ações
Para as ações, “2021, foi um ano muito generoso”, resume o analista da Deco Proteste João Sousa. As bolsas americanas foram das que mais
subiram, com o índice de referência em Nova Iorque, o S&P500, a somar 36,5%. Na Europa, por exemplo, Paris e Zurique subiram mais de
25% e Lisboa foi das praças que menos subiu, com o P5I-20 a valorizar 13,7%. Das 142 ações nacionais e internacionais acompanhadas pela
Deco Proteste, a dos CTT foi a que mais valorizou, 98%.
Já os mercados acionistas emergentes apresentaram um ano negativo, com perdas próximas de 5%, em grande parte fruto das perdas nos
mercados chinês e brasileiro, indica o Banco Carregosa. O Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 14,08% em 2021 e o brasileiro Ibovespa caiu
17,95%'o, afetados pela pandemia e problemas de governação, justifica João Sousa.
Os ganhos são na generalidade elevados, mas atenção: não se devem tirar conclusões com base num anoapenas e “se não houver
diversificação no investimento corremos o risco de perder parte ou todo o nosso dinheiro”, aponta o “Doutor Finanças”. Investir diretamente em
ações (em vez de fundos de ações ou ETF), explica João Sousa, implica ter de acompanhar de perto os investimentos, informar-se sobre os
mercados e empresas em que se aposta. E há sempre o peso da comissão de compra e de venda, e por vezes outras comissões de guarda de
títulos, a ter em conta. Sobre 2022, João Sousa afirma que “não é de prever que o otimismo dos investidores permaneça tão favorável como
aconteceu este ano", pelo que os ganhos se preveem mais modestos.
Criptomoedas
As criptomoedas “estão sempre a surgir”, explica Henrique Tomé, da XTB, mas, olhando para aquelas que têm maior valor de mercado, “a
Ethereum é, sem sombra de dúvidas, a criptomoeda a registar o melhor desempenho ao longo dos últimos tempos”. Só em 2021, disparou
400%. Embora o preço seja inferior ao da Bitcoin, ao longo dos últimos 9 anos a Ethereum tem ultrapassado quase sempre o desempenho da
criptomoeda mais popular, que valorizou pouco mais de 60% ao longo de 2021. “As
criptomoedas são um segmento onde a previsibilidade fundamental é uma lotaria, no entanto, é de realçar que com o fim da injeção de liquidez
no sistema, por parte dos bancos centrais, é de esperar um abanão nesse mercado”, vaticina Mário Martins, da ActiveTrades.
Depósitos a prazo
Os depósitos a prazo renderam uma média de 0,06% em 2021. Uma vez que têm capital garantido, o mínimo de ganhos foi mesmo zero. Não
perdem. Mas com a maturidade de seis meses a um ano, as mais comuns, a melhor rendibilidade dentro do levantamento da Deco Proteste foi
de 0,7%, no Banco Invest, e 0,5%, no Banco BAI Europa, respetivamente. Nos depósitos a três meses, o Best Bank ainda ofereceu 1,1%. “Há
taxas melhores em bancos mais pequenos ou bancos Online, e também para se captarem novos • clientes ou novos montantes", assinala
António Ribeiro. Ainda assim, cumprem a sua função, ressalva Mário Carvalho Fernandes, do Banco Carregosa: servem como reserva em
horizontes mais curtos de até 2 anos, para situações de necessidade de gastos ou oportunidades de investimento e para reduzir o nível de risco
da carteira. Daqui para a frente, há que observar a evolução das taxas de juro dos bancos centrais para ter pistas sobre a rentabilidade dos
depósitos a prazo. Não se espera que o Banco Central Europeu avance para subidas no curto prazo, mas de qualquer forma, avisa António
Ribeiro, mesmo que BCE o faça, os bancos comerciais podem demorar algum tempo a reagir, já que costumam ser "muito mais lentos a subir
do que a descer".
Fundos de investimento
Nos fundos de investimento, há um pouco de tudo. Fundos de ações, de obrigações, do mercado monetário... e também podem especificar a
geografia onde investem, o sector ou se têm em conta fatores de sustentabilidade na carteira. Assim, o risco varia grandemente — e as
rendibilidades também. Têm a vantagem de ter uma gestão profissional, o que pode trazer valor acrescentado, mas neste caso os custos
sobem
geralmente acima do 1%, e serão tanto maiores quanto mais específico o mercado, indica a Deco Proteste. Mas a maior parte não tem custos
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de subscrição e de resgate. Em 2021, os fundos de investimento que mais ganharam (entre os 4000 acompanhados pela Deco Proteste) foram
aqueles que investiram em ações do sector imobiliário norte-americano — um ramo considerado muito específico, cuja rendibilidade chegou
aos 50%. O único custo que não está aqui refletido é o imposto: no ano de venda há uma tributação dos ganhos de 28%. No entanto, também
se registaram largas perdas, acima de 23%, num fundo focado no mercado turco,
que foi o pior desempenho. Um investimento mais diversificado entregou ganhos acima de 30%. “O ano 2021 foi excecional para os fundos
portugueses, particularmente os fundos mobiliários”, indica a APFIPP — Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, mas “tanto a
rendibilidade como o risco histórico não são, de modo algum, um indicador de rendibilidade e risco futuros". Assim, indica apenas que as
rendibilidades de 2022 dependerão do desempenho dos mercados financeiros .
PPR
Os Planos de Poupança Reforma (PPR) são indicados para constituir poupanças de longoprazo, como é o caso da reforma. Há PPR na forma
de seguro, que é o mais comum em Portugal, já que garante o capital, mas também os há na forma de fundo. O “Doutor Finanças” refere-se
aos primeiros como uma alternativa aos depósitos a prazo e indica que os segundos funcionam como um fundo de investimento. De acordo
com a Deco Proteste, um seguro PPR é recomendado para quem está a dez anos ou menos da reforma.
Quem ainda está muito longe, tem os PPR na forma de fundo como a melhor opção. “Pode haver um ano ou outro que o rendimento é
negativo, mas a longo prazo compensa”, garante o analista António Ribeiro.
De acordo com o levantamento da Deco Proteste, em 2021 os seguros PPR ganharam uma média de 3,1%, enquanto os fundos PPR
ganharam uma média de 5% — “o que a longo prazo vai fazer uma grande diferença”. Nos fundos PPR, o Santander
Poupança Prudente FPR teve o desempenho mais negativo, de -2,1%, e o BPI Reforma Global
Equities PPR/OICVM ganhou 28,9%, beneficiando de ser constituído maioritariamente por ações num ano de recuperação das bolsas. Cada um
deverá ter tido um desempenho em 2021 alinhado com as rentabilidades das classes em que cada veículo investiu, ponderadas pelo seu peso,
balança Mário Fernandes. Fora as rentabilidades, importa conhecer as comissões, que no caso dos seguros costumam ser mais altas, indica a
Deco Proteste. E, como aponta a APFIPP, nos PPR, há a vantagem adicional da fiscalidade: as aplicações podem ser deduzidas à coleta de
IRS, em 20% e até um limite máximo de 400 euros anuais, além de que a tributação, no momento do
resgate, é “significativamente reduzida”, atingindo os 8% quando o reembolso aconteça na idade de reforma e tenham
decorrido pelo menos 5 anos das entregas objeto desse reembolso.
Câmbio
No mercado de câmbio, as duas divisas com melhor rentabilidade em 2021 foram o dólar (+6,4%) e o chinês yuan (+2,7%), quando avaliadas
na forma de índice e
comparadas a um cabaz de moedas de referência, avança Nuno Mello, da XTB. O dólar, conta a ActiveTrades, beneficiou da perspetiva do fim
do programa de estímulos e do aumento dos juros por parte do Reserva Federal norte-americana, que começou a ser antecipado pelo mercado
em meados de 2021. No sentido
oposto, o euro (-7%), e o iene japonês (-10,2%) tiveram os piores desempenhos face ao mesmo cabaz. A lira turca viveu uma derrocada de
44%, por causa das dificuldades do Presidente
Erdogan em estabilizar a situação económica e monetária do país. Na escolha das divisas para comprar ou vender deverá ser tida em conta
a política monetária do respetivo banco central, a evolução do emprego e da inflação e os dados macroeconómicos respeitantes a cada
economia. Tudo isso
contribui para criar expectativas nos investidores, e é isso que depois faz mover o mercado, aponta Nuno Mello. Para Mário Martins, o futuro
deste mercado
depende da postura do Banco Central Europeu nos próximos
Independentemente dos vencedores e perdedores de 2021, o seu futuro desempenho é incerto fotogettyimages
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