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Estaremos perante uma das recessões menos surpreendente 
dos últimos anos, tendo em conta a antecedência com que 
foi anunciada e antecipada. Para tal não será alheio o facto 
de o abrandamento económico ter sido induzido por ação 
humana, em particular no combate à inflação, com a polí-
tica monetária a tornar-se restritiva em praticamente todas 
as economias. A recessão foi prevista e até desejada, o que 
pode contribuir para uma certa anestesia geral. Mas o futuro 
acarreta riscos. As fases de contração económica, tal como as 
guerras, podem ser fáceis de perceber como começam, mas 
não como ou quando terminam.

O abrandamento económico que agora atravessamos foi em 
grande medida um resultado desejado e que tem permitido 
que investidores rejubilem perante a divulgação de dados eco-
nómicos mais brandos. A expectativa assenta na crença que se 
a causa foi humana, o movimento poderá ser revertido assim 
que se pretenda, o que poderá não corresponder totalmente 
à verdade. A esperança de que o travão da economia ocorra de 
forma ajustada ao ponto em que a atividade abranda o sufi-
ciente para travar a inflação, mas não demasiado, de forma 
a causar uma paragem mais abrupta da economia, é pratica-
mente uma utopia. Embora seja possível, será pouco provável. 

Nos próximos meses, os investidores vão focar-se no abran-
damento económico (soft ou hard landing), na evolução da 
inflação (reverte rapidamente ou revela-se sticky), e a res-
posta dos bancos centrais (privilegiam combate da inflação 
ou relançamento da economia e emprego). Haverá ainda 
que contemplar duas dimensões adicionais: o eventual iní-
cio das conversações de negociação entre Rússia e Ucrânia 
(talk about talk) e o relançamento da economia chinesa após 
o levantamento da política de zero covid. Para cada cená-
rio, o leque de investimentos mais adequado é distinto, por 
vezes diametralmente oposto. Neste ambiente, a estratégia 
de investimento deverá incluir alguma diversif icação, mas

acompanhada de uma leitura atenta dos desenvolvimentos, 
aliada a uma capacidade de antecipação ou rápida reação.

O ajuste observado no valor dos ativos financeiros, decorrente 
da subida de taxas de juro, já permite atualmente encontrar 
oportunidades de investimento razoáveis (TARA: There Are 
Reasonable Alternatives substitui TINA: There Is No Alterna-
tive). Por outro lado, a redução da liquidez global, as expectati-
vas de degradação da economia e a menor atratividade relativa 
do retorno esperado do mercado acionista deverá conter os 
receios de ficar de fora de uma recuperação rápida e sustentada 
do mercado acionista (FOMO: Fear Of Missing Out). 

A remuneração de dívida soberana de curto prazo revela-se por 
isso uma alternativa com baixo risco. O risco de crédito parece 
estar a ser remunerado de forma mais adequada do que o risco 
acionista, embora numa fase de deflação e abrandamento eco-
nómico seja provável encontrar pontos de entrada ainda mais 
apelativos. Em relação ao mercado acionista, os preços atuais 
refletem um prémio de risco acionista abaixo da sua média 
histórica, que resultará da manutenção de uma expectativa 
de uma recuperação nos próximos meses. Mais cedo ou mais 
tarde, o mercado acionista vai recuperar pelo que é expectável 
que no seu preço esteja embutido um prémio. Nessa perspetiva 
não deve ser nula a exposição a este mercado, mas deverá haver 
espaço (liquidez e orçamento de risco) para usar numa eventual 
fase de maior descrédito na recuperação do mercado. Nessa 
altura podem surgir oportunidades para adquirir ativos para 
o longo prazo a preços atrativos.

Editorial
Pelo Chief Investment Officer

Os ciclos são uma característica intrínseca dos sistemas económicos. Os mercados financeiros ten-
dem a antecipar esses ciclos, ainda que de uma forma frenética, o que se traduz em falsos alarmes 
frequentes. Atualmente há indícios de que o pêndulo do ciclo económico virou e várias econo-
mias desenvolvidas enfrentam um período de recessão ou crescimento muito baixo. O pêndulo 
dos mercados acionistas, tradicionalmente mais rápido a antecipar a inversão do ciclo económico, 
foi o primeiro a sinalizar essa inversão e sê-lo-á novamente na retoma da atividade. Porém, cremos 
que ainda não terá catalisadores suficientes para reverter a queda recente numa nova fase de recu-
peração sustentada, algo que poderá ocorrer durante este ano. Após uma longa fase de repressão 
financeira, em 2023 esperamos iniciar ou reforçar investimentos com preços de entrada apelativos.

Mário Carvalho Fernandes
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Classes Subclasses — — — Neutro + + +
Liquidez Depósitos à Ordem, Depósitos a Prazo

Obrigações

Investment Grade Europa (EUR)

Investment Grade EUA (EURHdg)

High Yield Global (EURHdg)

Emergentes Global (EURHdg)

Ações

Europa ex-Reino Unido

EUA (EURHdg)

Reino Unido (EUR)

Emergentes (EUR)

Outros Ouro, REITS, Infraestruturas, etc.

O ano de 2022 ficou marcado pela desaceleração económica 
global à medida que a inflação se tornou mais persistente 
e generalizada, nomeadamente nas economias avançadas, 
depois de um robusto crescimento da atividade em 2021, 
ditado pela gradual reabertura da economia. Após a fase mais 
grave da pandemia na primavera de 2020 e com a descoberta 
de uma vacina no final desse ano, foi possível reabrir gradual-
mente a economia em 2021 à medida que a vacinação avan-
çava a nível global. No entanto, as dificuldades nas cadeias 
de abastecimento e o aumento significativo dos preços da 
energia culminaram numa subida do índice de preços do con-
sumidor no final de 2021, agravada e acelerada pela guerra 
na Ucrânia no início de 2022. Sendo assim, no ano passado, 
os principias bancos centrais, na tentativa de travarem a mais 
elevada inflação das últimas décadas, adotaram uma enérgica 
postura monetária restritiva, subindo consideravelmente as 
suas taxas de juro, fragilizando ainda mais o rendimento 
disponível das famílias já penalizado pela elevada subida 
dos preços. Portanto, uma provável diminuição da procura 
deverá aliviar a inflação, mas pode levar à generalização de 
uma recessão em 2023 além do que é atualmente esperado. 
Em 2022, a Reserva Federal dos EUA (Fed) subiu a sua taxa 
de referência em 425 pontos base e o Banco Central Europeu 
(BCE) aumentou-a em 250 pontos. Entretanto, a economia 
chinesa tem permanecido num rumo distinto, sem inflação 
devido à sua política “zero Covid”, permitindo ao Banco 

Posicionamento 

Análise Macroeconómica
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Popular da China (PBoC) assumir uma política monetária 
expansionista. Além disso, a reabertura da segunda maior 
economia global no início deste ano poderá impulsionar o 
crescimento económico, mas é também uma ameaça ao atual 
recuo da inflação, sobretudo nas economias avançadas.

A atividade económica global vive uma desaceleração genera-
lizada e mais acentuada do que o esperado. A Fed em dezem-
bro reviu em baixa o crescimento económico para 0,5% em 
2023 de 1,2% em setembro e em alta a inflação, medida pelo 
PCE core, de 3,1% para 3,5%, aumentando também a taxa de 
desemprego esperada para 2023 de 4,4% para 4,6%. Apesar 
de a taxa de desemprego ter sido de 3,5% em dezembro, cor-
roborando um mercado de trabalho robusto, a desaceleração 
do aumento dos salários afasta gradualmente uma espiral 
inflacionista via salarial. O banco central dos EUA também 
antecipa um crescimento anémico em 2024 e 2025 de 1,6% e 
1,8%, respetivamente. A crise do custo de vida, o aperto das 
condições financeiras na maioria das geografias, a invasão da 
Ucrânia pela Rússia e a relativa persistência da pandemia de 
covid-19, sobretudo na China, penalizam substancialmente 
as perspetivas. O FMI estima um crescimento de apenas 0,5% 
na Zona Euro e recessão económica na Alemanha e em Itália 
em 2023 de 0,3% e 0,2%, respetivamente. A OCDE estima 
também um crescimento para a Zona Euro de apenas 0,5% em 
2023 e de 1,4% em 2024, confirmando também as convicções 
de um crescimento fraco na Europa nos próximos anos. 

O FMI antecipa que o crescimento global desacelere de 6% 
em 2021 para 3,2% em 2022 e 2,7% em 2023. Excetuando a 
Grande Recessão de 2008-09 e a fase mais grave da pandemia 
de covid-19 na primavera de 2020, este é o crescimento mais 
fraco desde 2001. Depois do aumento da inflação global de 
4,7% em 2021 para 8,8% em 2022, o FMI espera que os pre-
ços no consumidor desçam para 6,5% em 2023 e para 4,1% 
em 2024. Na última leitura económica em 11 de outubro do 
ano passado, o FMI referiu que a política monetária deveria 

continuar norteada pela estabilidade de preços, tendo a polí-
tica orçamental de ser capaz de aliviar as pressões do custo de 
vida, todavia mantendo uma postura suficientemente rígida 
e alinhada com a política monetária, aproveitando a elevada 
inflação para diminuir o elevado rácio da dívida relativamente 
ao PIB nominal, sobretudo nas economias avançadas com con-
tas públicas frágeis.

Em suma, 2023 será eventualmente o ano do recuo do fenó-
meno inflacionista mais elevado das últimas décadas, mas 
ameaça também ser o ano da recessão. Há meses que o declive 
negativo das curvas de rendimentos dos EUA e da Europa 
antecipa uma recessão económica.

O declive negativo da curva de rendimentos 
norte-americana é cada vez mais visível, ameaçando 
uma recessão nos próximos trimestres. O diferencial 
entre o rendimento do título do tesouro a 10 anos 
relativamente ao de 2 anos é negativo há mais de 
meio ano e o spread entre o rendimento a 10 anos e 
o dos bilhetes do tesouro a 3 meses, medida preferida 
pela Fed, entrou em terreno negativo no início do 
último trimestre do ano passado, indiciando recessão. 
Entretanto, o mercado de trabalho dos EUA continua 
robusto e a evidenciar uma resiliência da economia 
norte-americana, revelando algum contrassenso entre 
economia e curva de rendimentos. No entanto, a 
economia tem sido suportada pela considerável dimi-
nuição das dificuldades nas cadeias de abastecimento, 
com uma melhoria do lado da oferta a permitir tam-
bém desaceleração da inflação. Porém, à medida que 
a alta dos juros evidenciar os seus efeitos negativos ao 
longo do primeiro semestre, a economia poderá ceder.           

Rendimentos do tesouro dos EUA a 10 anos, 2 anos e 3 meses

Fonte: Banco Carregosa

Spread yield 10 anos vs 2 anos Spread yield 10 anos vs 3 meses

1/31/22

2/28/22

3/31/22

4/30/22

5/31/22

6/30/22

7/31/22

8/31/22

9/30/22

10/31/22

11/30/22

12/31/22
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%

Perspetivas Trimestrais _ 1º Trimestre 2023

www.bancocarregosa.com 4



A considerável volatilidade das vendas a retalho foi 
uma característica constante e marcante da economia 
chinesa em 2022, refletindo não apenas as políticas sa-
nitárias de “covid zero” das autoridades, mas também 
a evolução dos casos de covid-19 ao longo do ano. No 
final do primeiro trimestre de 2022, o gradual aumen-
to dos casos de covid-19, em parte influenciado pelos 
festejos do novo ano lunar e uma maior movimenta-
ção das pessoas, ditou confinamentos localizados em 
importantes cidades chinesas, nomeadamente a mais 
populosa, Xangai, com 25 milhões de habitantes, 
e um maior aperto das restrições à circulação pelas 
autoridades, reforçando a política “covid zero”. Este 
cenário penalizou a atividade económica chinesa, mas 
melhorou gradualmente com aproximação do verão, 
diminuição dos casos de covid-19 e eficácia das regras 
mais restritivas. No final do ano voltou novamente 
a piorar, crescendo os receios de que os festejos do 
novo ano lunar chinês em 2023 voltem a penalizar a 
segunda maior economia do mundo.   

Vendas a retalho na China

Mercado Obrigacionista

O ano de 2022 ficará na memória dos investidores como 
sendo um dos mais complicados de sempre e onde as cartei-
ras mais conservadoras, em termos relativos, acabaram por 
ter perdas superiores às das carteiras mais arriscadas. A esca-
lada da inflação, que passou de transitória para persistente, 
juntamente com a guerra na Ucrânia, levaram a uma subida 
abrupta nas taxas de juro. A Euribor a 12M iniciou o ano a 
-0,5% e terminou a 3,29%.

Os prémios de risco foram subindo e nem o soberano de quali-
dade escapou ao forte movimento. Deixámos de ter dívida com 
taxas negativas, e desde 1999 nunca tínhamos vivenciado um 
ano em que o retorno fosse negativo em todo o tipo de dívida, 
independentemente do risco associado. A título de exemplo, 
o Bloomberg Euro Aggregate que representa o investimento
em dívida de Investment grade de empresas e governos, teve
um retorno de -18,93%, já o Bloomberg Pan-European High
Yield, apresentou um retorno de -11,13%.

Os Bancos Centrais foram ajustando ao longo do ano as polí-
ticas de taxas de juro, em movimentos também eles agressivos 
e rápidos no sentido de controlar a inflação. A Fed subiu as 
taxas em 425 pb colocando o intervalo entre 4,25% e 4,5%. 
O BCE subiu 250 pb, elevando a taxa de depósito de -0,5% 
para 2%. O Banco de Inglaterra (BOE) subiu 340 pb, colo-
cando-a nos 3,5%.

A dívida dos países da periferia também sofreu com este movi-
mento e todos acabaram o ano com um spread superior ver-
sus a Alemanha. A Itália acabou por ser o que mais alargou e 
terminou o ano com um spread de 209,54 pb superior ao da 
Grécia 206,08, que era o pior no início do ano.

Apesar dos fortes ajustes, o mercado já está a descontar as novas 
subidas que deverão acontecer no primeiro semestre de 2023, 
altura a partir da qual se espera uma estagnação no movimento.

Da Fed esperam-se três novas subidas, de 25 pb cada, elevando 
as taxas para o intervalo de 5% e 5,25%. Para o BCE a previsão 
é de uma subida de 50 pb em fevereiro e março e 25 pb em 
maio, colocando a taxa nos 3,25% e o BOE deverá aumentar 
em 50 pb em fevereiro e depois mais 25 pb em março e em 
maio, levando a taxa para os 4,5%.

Segundo previsões da Moody’s, as taxas de default no High 
Yield deverão subir dos 2,5% para os 4,5% em 2023, no entanto 
estas empresas fizeram um grande rollover de dívida em 2021, 
diminuindo as necessidades de financiamento. Por outro lado, 
o seu nível de liquidez está no valor mais elevado desde 2017.

Em 2023 podem reunir-se as condições para que seja “o ano 
das obrigações”. Os dados da inflação começam a dar sinal de 
uma inversão, dando tranquilidade aos bancos centrais. As 
obrigações já estão com prémios de risco que não existiam há 
muitos anos, o Investment Grade e a dívida soberana foram 
muito penalizados e deverão ser as classes a privilegiar este ano.

Fonte: Banco Carregosa/Bloomberg
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Evolução nos últimos 3 meses

Mercado Acionista

O ano de 2022 evidenciou uma mudança de paradigma no 
enquadramento macroeconómico global: passou-se de um 
ambiente de desinflação para inflação, taxas de juro negativas 
para positivas, a globalização deu lugar à regionalização, a época 
da abundância a baixos preços terminou com a escassez e o 
encarecimento do trabalho e da energia, os baixos investimen-
tos deram lugar a um aumento de gastos públicos financiados 
com dívida e uma maior intervenção do Estado e o tema do 
crescimento foi preterido pelo tema das margens. Face a este 
enquadramento, a generalidade dos índices bolsistas terminou 
o ano com perdas expressivas de dois dígitos.

As matérias-primas foram a classe de ativos com a melhor 
performance, enquanto que os ativos de duration mais longa 
(Nasdaq e empresas growth) foram os que desempenharam 
pior. Assistimos a uma espécie de “vingança da economia 

tradicional”: 1) Uma reversão entre os ganhos relativos dos 
incumbentes tradicionais e os novos entrantes da economia 
digital. Exemplo: Amazon vs Walmart; 2) Uma reversão da 
liderança de empresas tecnológicas e growth para indústrias 
mais tradicionais e físicas. Exemplo: Meta vs Exxon.

Apesar da contração dos múltiplos nos mercados acionistas 
globais, verificada em 2022, as avaliações parecem ainda vulne-
ráveis à subida das yields. Se é verdade que as ações globais tran-
sacionam a 14,3x P/E 23E (pouco abaixo da média histórica 
dos últimos 20 anos), as ações americanas permanecem caras 
em termos absolutos a 17,5x P/E 23E e também relativamente 
às ações europeias que transacionam a 12,4x.

O ano de 2023 poderá ser mais difícil para as empresas, depois 
da resiliência dos lucros verificada em 2022. As margens vão 

30-Sep 31-Oct 30-Nov 31-Dec Últimos 3 meses Último mês (dez)

Ações

SP 500  3 585,62    4 130,29    4 080,11    3 839,50   7,08% -5,90%

Nasdaq 100  10 971,22    12 947,97    12 030,06    10 939,76   -0,29% -9,06%

DAX 30  12 114,36    13 484,05    14 397,04    13 923,59   14,93% -3,29%

Stoxx 600  387,85    438,29    440,04    424,89   9,55% -3,44%

Nikkei 225  25 937,21    27 801,64    27 968,99    26 094,50   0,61% -6,70%

Shanghai Composite  3 024,39    3 253,24    3 151,34    3 089,26   2,14% -1,97%

MSCI World  2 378,65    2 746,37    2 720,89    2 602,69   9,42% -4,34%

MSCI Emergentes  875,79    993,78    972,29    956,38   9,20% -1,64%

Taxas juro longo prazo

Yield Treasury 10 yr 3,83% 2,65% 3,61% 3,87% 4,6 pb 26,9 pb

Yield Bund 10 yr 2,11% 0,82% 1,93% 2,57% 46,3 pb 64,1 pb

Yield OT Portugal 10 yr 3,18% 1,84% 2,88% 3,59% 41,1 pb 70,9 pb

Taxas de juro curto prazo

Libor USD 3 meses 3,75% 2,79% 4,78% 4,77% 101,3 pb -1,1 pb

Euribor 3 meses 1,17% 0,23% 1,97% 2,13% 95,9 pb 15,9 pb

Libor GBP 3 meses 3,34% 1,94% 3,68% 3,87% 52,0 pb 19,1 pb

Cambial

EUR/USD 0,9802 1,0220 1,0406 1,0705 9,21% 2,87%

EUR/GBP 0,8775 0,8393 0,8630 0,8853 0,89% 2,59%

Matérias-Primas

Brent  80,71    99,62    86,99    85,91   6,44% -1,24%

WTI  76,63    95,30    80,66    80,26   4,74% -0,50%

Ouro  1 660,61    1 765,94    1 768,52    1 824,02   9,84% 3,14%
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Ativos Alternativos

O ano de 2022 foi um bom ano para as estratégias alternativas 
em termos relativos e, em muitos casos, em termos absolutos.

É de esperar que este momentum possa continuar, dado que 
o contexto macroeconómico permanece volátil, em que os 
movimentos de mercado são amplos e a descorrelação tem sido 
crescente. Tal é favorável às estratégias Macro, CTA e ainda 
para as estratégias Long/Short. 

Nas matérias-primas, a energia derivada de hidrocarbonetos 
deverá estar num frágil equilíbrio. Por um lado, o cenário de 
recessão retirará pressão ao seu consumo, por outro, a capaci-
dade de fornecimento está limitada devido às sanções, ao baixo 
capex (dada a transição energética), ao interesse da OPEC+ 
em manter o preço acima dos 80 dólares e à provável retoma 
da economia chinesa.

O desempenho do ouro dependerá em muito da ação da Fed. 
Se a Fed abdicar de uma política restritiva cedo demais (antes 
de a inflação estar devidamente controlada), então o ouro 
deverá ter um bom desempenho. Caso a Fed consiga contro-
lar a inflação até ao objetivo de 2%, o ouro deverá depreciar-se 
gradualmente – assumindo que não haverá nenhum choque 
geopolítico. Todavia, é prudente manter alguma exposição 
num portfólio multi-ativos.

A materialização de uma recessão global deverá limitar a 
oportunidade nos ativos reais (por exemplo infraestruturas). 
O imobiliário deverá manter as dificuldades que se iniciaram 
no segundo semestre de 2022. De facto, vários fundos inter-
nacionais não foram capazes de satisfazer os pedidos de resgate 
dos investidores e vários hedge funds têm como preferência 
para posições “short” empresas REITS.

Desde o início do último trimestre de 2022, a cotação 
do ouro tem recuperado consideravelmente, impulsio-
nada sobretudo pela fraqueza do dólar norte-ameri-
cano. À medida que os investidores percecionaram 
uma desaceleração na postura mais hawkish da Fed, 
estando cada vez mais perto uma taxa de juro terminal 
do banco central dos EUA, e verificaram que o BCE 
ainda se mantém relativamente restritivo, o dólar tem 
perdido terreno face ao euro. A recuperação dos mer-
cados, sobretudo acionistas, também tem contribuído 
para esta fraqueza do dólar. Fragilidade essa da moeda 
norte-americana que acontece, apesar de alguma 
melhoria das contas externas dos EUA, corroborada 
pela diminuição do défice da balança comercial em 
novembro, último número conhecido. 

Mercado cambial e ouro 

estar sob pressão devido aos custos mais elevados: matérias-
-primas, trabalho, juros e impostos. Em acréscimo, estes custos 
serão mais difíceis de repassar num ambiente recessivo.

O consensus parece continuar a espelhar algum otimismo 
quanto às margens: embora o preço de algumas matérias-
-primas já tenha aliviado do pico, o impacto year-on-year é 
ainda de subida e, em alguns casos, as políticas de hedging 
apenas mostrarão os impactos em 2023. O peso do aumento 
dos juros e dos impostos para as empresas também parece 
estar a ser subestimado e os custos de trabalho estão ainda 
em fase ascendente. 

A menor dependência da expansão de múltiplos para servir de 
motor para os mercados (era o que acontecia em ambiente de 
taxas baixas), torna mais evidente a importância e a capacidade 
de capitalizar retornos ao longo dos tempos. A qualidade, sus-

tentabilidade e recorrência dos retornos está a revelar-se mais 
crítica do que o crescimento das receitas por si só.

Neste contexto, a escolha por empresas com balanços fortes, 
margens de lucro elevadas e estáveis, continua a ser chave. A 
avaliação vai continuar a ser determinante para os investidores 
em 2023, pelo que privilegiaremos estratégias baseadas em 
“growth / quality at a reasonable price” (GARP e QARP). 
Privilegiamos a Europa (ex-Reino Unido) face aos EUA (que 
passamos para neutral), mas continuamos cautelosos a nível 
setorial preferindo setores mais defensivos como o Consumo 
Corrente, Saúde, Tecnologia (seletivamente). Continuamos 
subponderados nos setores mais cíclicos como a Indústria, 
Consumo Discricionário e Automóvel. O Reino Unido man-
tém-se como a geografia menos apetecível, pela sua exposição 
às matérias-primas, que poderão reverter o seu comporta-
mento em 2023.

Fonte: Banco Carregosa/Bloomberg
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