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Editorial

Pelo Chief Investment Officer

A inflação e a subida das taxas de juro deprimiram o valor dos ativos financeiros. Contudo, é
necessário recuar 15 anos para encontrar oportunidades de investimento com relações de rentabilidade nominal e risco tão atrativas como as atuais, em particular no espectro dos ativos financeiros
com menor risco de ciclo económico e de crédito. A economia global enfrenta desafios pelo que
as componentes mais cíclicas podem passar por uma fase de volatilidade antes de uma recuperação
mais sustentada, que deverá recompensar, no médio prazo, os investidores mais audazes.

Ao entrar na etapa final do ano depreende-se que o ano de
2022 será de má memória para os investidores. O mundo
mudou e o valor dos ativos ajustou-se à nova realidade. Muitas certezas do nosso quotidiano esvaneceram-se. O conflito
na Europa não tem fim à vista, a crise energética complica a
transição energética, o processo de globalização enfrenta novas
ameaças e a inflação demora a reagir aos intentos da política
monetária para a controlar. A generalidade dos ativos financeiros perdeu valor nos 9 meses decorridos. Ativos de refúgio e de
baixíssimo risco como obrigações de curto prazo, por exemplo
a 2 anos, emitidas pelos governos alemão e norte-americano,
perdem, desde o início do ano, cerca de 5%, em euros e dólares, respetivamente. Ativos com maior exposição aos riscos
de taxa de juro, de crédito e de ciclo económico apresentam
perdas superiores.
As rentabilidades passadas não são indicadoras da performance
futura, e no caso das obrigações de curto prazo de emitentes de
elevada qualidade creditícia essa situação deverá ser positiva.
Enquanto que há 9 meses uma obrigação alemã a 2 anos prometia uma rentabilidade anual negativa de -0,6%, atualmente
esse investimento tem garantia de uma rentabilidade anual
próxima de +2,0% na maturidade. Os ativos expostos a riscos
acrescidos conferem atualmente prémios de risco superiores
aos que vigoravam no início de 2022, embora se possa debater
se já são suficientes para compensarem devidamente os investidores face ao contexto mais desafiante.

condições para uma recuperação mais sustentada. Numa ótica
de médio e longo prazo, os mercados acionistas apresentam
níveis de avaliação que já não parecem exagerados e devem
permitir remunerar os investidores pelos riscos acrescidos que
se incorrem nestes ativos.
No mercado acionistas e no mercado de crédito, a seleção de
emitentes robustos e com balanços sólidos será chave para
aumentar a probabilidade de sucesso, ao longo dos próximos
meses, em que os intervenientes mais frágeis podem não conseguir manter-se viáveis.
Num ambiente que se espera desafiante procuraremos tirar
partido das oportunidades de investimento com capital e rendimento garantido por emitentes de elevada qualidade creditícia
em conjunto com a exposição seletiva aos mercados acionistas.
A gestão continuará a ser feita com um rigoroso controlo do
nível de risco das carteiras.

Mário Carvalho Fernandes

Os efeitos nefastos da inflação e das taxas de juro já se refletiram
no mercado financeiro e ameaçam afetar a economia real ao
longo dos próximos meses, por via de menores rendimentos
disponíveis das famílias e ambiente económico recessivo ou
de baixo crescimento. Este ambiente associado a condições
monetárias mais restritivas pode promover um acentuar de
volatilidade nos ativos mais cíclicos antes de se reunirem
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Posicionamento
Classes
Liquidez

Subclasses
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Neutro

+

++

Depósitos à Ordem, Depósitos a Prazo
Investment Grade Europa

Obrigações

Investment Grade EUA (EURHdg)
High Yield Global (EURHdg)
Emergentes Global (EURHdg)
Europa ex-Reino Unido

Ações

EUA (EURHdg)
Reino Unido (EUR)
Emergentes (EUR)

Outros

Ouro, REITS, Infraestruturas, etc.

Análise Macroeconómica
A economia global continua a enfrentar consideráveis desafios, materializados sobretudo nos efeitos persistentes de três
importantes forças: a invasão da Ucrânia pela Rússia, a crise
do custo de vida determinada pelas crescentes e generalizadas
pressões inflacionistas e a desaceleração da economia chinesa.
Os principais indicadores de atividade europeus, nomeadamente os germânicos Ifo e Zew, refletem uma economia
em forte desaceleração e perspetivam uma recessão à medida
que o inverno se aproxima e a crise energética se intensifica.
A inflação ainda não deu sinais de abrandamento na Europa
e atingiu os dois dígitos em algumas geografias, sendo esse
fenómeno mais visível nas economias mais dependentes do
gás natural russo. Em setembro a inflação homóloga alemã
alcançou os 10%. Todavia, a elevada inflação tem permitido
consolidar as contas públicas de algumas economias europeias,
criando “almofadas” capazes de responderem a um eventual
agravamento da crise económica nos próximos trimestres.
As contas externas continuam a deteriorar-se, fortemente
atingidas pela dependência externa europeia dos combustíveis fósseis. No entanto, o mercado de trabalho mantém-se
relativamente resiliente. A taxa de desemprego na Alemanha
subiu apenas 0,1 pontos percentuais no terceiro trimestre para
os 5,5% em setembro. Mas os indicadores de atividade medidos
pelos PMI e o sentimento do consumidor continuam a degradar-se na Europa, corroborando um cenário de recessão ainda
www.bancocarregosa.com
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este ano ou em 2023. A par da crise energética na Europa, a
intensificação da postura agressiva do Banco Central Europeu
(BCE) tem aumentado também o risco de uma recessão.
Nos EUA, apesar de um ligeiro abrandamento da inflação, em
resultado da diminuição dos preços dos combustíveis fósseis,
os números do Índice de Preços no Consumidor, excluindo
alimentação e energia, persistem elevados e junto aos máximos dos últimos 40 anos. Mas o mercado de trabalho mantém-se resiliente e a taxa de desemprego baixou para os 3,5%
em setembro. As ofertas de emprego permanecem elevadas e
superam 1,7 vezes o número de desempregados norte-americanos, sustentando a alta dos salários e reforçando o comportamento contracionista da política monetária da Reserva
Federal dos EUA (Fed), concorrendo para uma desaceleração
económica que poderá culminar numa recessão. No entanto,
o crescimento da massa salarial desacelerou para 5% em termos
homólogos em setembro.
O défice da balança dos EUA tem melhorado e as contas externas deverão contribuir para uma recuperação do produto no
terceiro trimestre, após uma contração da economia no primeiro semestre. O GDP Now da Fed de Atlanta antecipa um
crescimento do PIB dos EUA de 2,9% no terceiro trimestre.

economia do mundo, especialmente no segundo trimestre de
2022. Além disso, o setor imobiliário, representando cerca de
um quinto da atividade económica chinesa, tem abrandado significativamente. Assim sendo, e dada a significativa dimensão
da economia chinesa, cerca de 18% do PIB mundial em 2021,
e sua importância para as cadeias de abastecimento globais,
o comércio internacional tem sido penalizado e o ritmo de
globalização tende a desacelerar, realidade crescente desde o
primeiro confinamento pandémico na primavera de 2020,
acelerada pela guerra na Ucrânia. Em boa verdade, a pandemia e a guerra na Ucrânia têm moldado substancialmente o
mundo e a economia.
O FMI estima que mais de um terço da economia global entre
em recessão este ano ou no próximo, enquanto as três maiores economias, EUA, União Europeia e China, continuarão
a desacelerar. O FMI refere no seu relatório de outubro que
“o pior ainda está por vir, e para muitas pessoas 2023 parecerá
uma recessão.”

Os futuros associados à evolução das taxas de juro da Fed,
negociados na bolsa de derivados de Chicago, anteveem uma
alta de 75 pontos base na próxima reunião no dia 2 de novembro, cuja probabilidade é de 80%, e uma subida de pelo menos
mais 50 pontos base, cuja probabilidade é de 91%, na última
reunião no dia 14 de dezembro, encerrando o ano no intervalo
de 4,25% a 4,50%.
Na China, os sucessivos confinamentos localizados, ditados
pela política “zero covid”, têm penalizado a segunda maior
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Variação dos salários

Ofertas emprego/desempregados

Ofertas emprego/desempregados

Taxas de inflação, desemprego e salários

Emprego, Salários e Inflação nos EUA

O rácio entre as ofertas de emprego e o número de
desempregados nos EUA é inversamente proporcional à taxa de emprego, mas tem uma relação direta
com a massa salarial. Quando o rácio cai, quer pela
diminuição das ofertas de emprego pelas empresas
ou pelo aumento do número de desempregados, o
poder reivindicativo dos assalariados tende a diminuir
e a taxa de desemprego a aumentar, e vice-versa. É a
lei da oferta e da procura a funcionar no mercado de
trabalho e que é corroborada pelo gráfico. Enquanto
o mercado de trabalho de trabalho norte-americano se
mantiver resiliente, e as ofertas de emprego superarem
substancialmente os desempregados, é provável que a
Fed permaneça com a alta dos juros, tal como Powell
o tem referido. Apenas uma desaceleração significativa
da taxa de inflação reverteria essa postura do banco
central dos EUA. Nos últimos meses, ainda que
ligeiramente, o crescimento dos salários e a taxa da
inflação diminuíram.

www.bancocarregosa.com
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Mercado Obrigacionista
O conflito na Ucrânia tem criado mais disrupções e continua
sem fim à vista. A inflação elevada tem obrigado a ajustes mais
abruptos nas taxas de juro e os Bancos Centrais continuam a
correr atrás do prejuízo subindo as taxas de forma rápida e em
alguns casos com movimentos que não se viam em décadas.
Em setembro a Fed subiu as taxas em 75pb para 3,25%, o
Banco da Inglaterra em 50 pb para 2,25%, o Banco Nacional
Suíço em 75 pb para 0,50% (deixaram o terreno negativo), o
Banco Central da Suécia em 100 pb para 1,75% (movimento
mais agressivo em 3 décadas) e o Banco Central da Noruega
em 50 pb para 2,25%.
O movimento de subida de taxas deverá manter-se em 2023,
altura em que se espera que estabilize. O Banco da Noruega
já identifica sinais de resposta da economia na luta contra a
inflação e estima que o valor mais elevado das taxas deverá
ocorrer no terceiro trimestre de 2023, nos 3,11%.
Christine Lagarde referiu que o BCE irá continuar com o
movimento de subida de taxas, e que o seu objetivo é o de
estabilização de preços e não o de causar uma recessão. A taxa
atual do BCE está nos 0,75% e na reunião de 27 de outubro
deveremos assistir a uma nova subida da mesma, sendo que o
BCE estima que a taxa neutral deverá situar-se entre 1% e 2%,
nível em que nem estimula nem restringe a economia.

Todos estes fatores têm contribuído para a atual inversão que
verificamos nas curvas das taxas de juro da dívida soberana core.
Os Treasury a 3 anos estão com uma taxa de 4,3% enquanto
os 10 anos estão com 3,92% o que demonstra que o mercado
acredita a prazo numa normalização das taxas de juro, bem
como da inflação.
A queda do preço das obrigações tem sido transversal, independentemente do prazo e qualidade de crédito, fazendo com que
o retorno atual do mercado obrigacionista fique mais equiparado ao retorno esperado do mercado acionista no longo prazo.
Estes movimentos criam oportunidades e neste momento a
dívida de Investment Grade oferece yields acima de 4% nos
EUA e perto de 4% na Europa. A dívida High Yield norte-americana apresenta yields acima de 8% e a europeia aproxima-se
desse nível.
Estamos positivos em crédito de qualidade de curto prazo até 3
anos. No High Yield recomenda-se uma seleção criteriosa, para
evitar os emitentes com balanços menos resilientes. Quando
a inflação revelar sinais de tréguas poderá encontrar-se valor
nas obrigações de maturidades mais longas.

Na reunião de Jackson Hole, Jerome Powel deixou claro que a
recessão é uma caraterística e não uma imperfeição no processo
de ajustamento para controlar a inflação.
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Taxas de juro e curva de rendimentos nos EUA

O rendimento da obrigação do tesouro norte-americano a 2 anos tem subido gradualmente e alcançou
os 4,3% no final de setembro, dos 2,95% no início de
julho. Este aumento reflete a cada vez mais restritiva
política monetária da Fed e os sucessivos aumentos de
75 pontos base das taxas de juro em cada reunião do
FOMC, no intuito de travar a mais elevada inflação
dos últimos 40 anos. O aumento dos juros tenta
ajustar a atual procura de bens e serviços à oferta, mas
esta postura cada vez mais “agressiva” da Fed poderá
culminar numa recessão. As perspetivas trimestrais da
Fed em setembro agravaram-se substancialmente relativamente a junho, corroborando um cenário de forte
desaceleração económica, refletido numa revisão em
alta das projeções para a taxa de desemprego de 3,9%
para 4,4% em 2023. O spread entre os 10 e os 2 anos
atestam uma recessão a mais de 12 meses de vista e o
spread entre os 10 anos e os 3 meses estiveram perto
sinalizar uma recessão em meados de agosto.

Fonte: Banco Carregosa/Bloomberg
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Perspetivas para Equities
O terceiro trimestre foi um espelho da volatilidade presente
no mercado: iniciou com um mês de julho forte, um agosto
resiliente até à última semana (coincidindo com Jackson Hole)
e um mês de setembro em modo de risk-off.
A época de resultados, que se realizou, na maioria, entre julho
e agosto, foi a principal responsável pela resiliência nos mercados. Os profit warnings foram escassos e os números até
superaram as estimativas dos analistas, quer nos EUA, quer
na Europa.
As avaliações já ajustaram consideravelmente, com as quedas
verificadas nas ações até ao momento. O mercado europeu
está a cerca de 10,4x para o P/E FY22 ie, 5 pontos abaixo da
sua média histórica. O P/E para o final deste ano do S&P 500
também contraiu de 21x para 15,8x.

Apesar deste derating nas valorizações, a queda esperada nos
cash-flows/lucros futuros das empresas parece ainda não estar
totalmente descontada no mercado. Os analistas ainda reviram muito timidamente os seus números em baixa, sobretudo
depois de a época de resultados do primeiro semestre ter sido
melhor do que o antecipado.
As estimativas do consensus em termos de margens e lucros
sugerem ainda uma expansão: crescimento dos lucros em 8%
e 6%, em 2022 e 2023, respetivamente para as empresas do
S&P 500, e de 18,5% e 3,3% para as empresas do Stoxx 600.
Note-se que, em média, os lucros por ação na Europa caíram
29% nas últimas 5 recessões. Em 2001, uma recessão “leve”,
esta métrica decresceu 11%.

Evolução nos últimos 3 meses
31-jun

31-jul

31-ago

30-set

Últimos 3 meses

Último mês (set)

Ações
SP 500

3 785,38

4 130,29

3 955,00

3 585,62

-5,28%

-9,34%

Nasdaq 100

11 503,72

12 947,97

12 272,03

10 971,22

-4,63%

-10,60%

DAX 40

12 783,77

13 484,05

12 834,96

12 114,36

-5,24%

-5,61%

Stoxx 600

407,20

438,29

415,12

387,85

-4,75%

-6,57%

Nikkei 225

26 393,04

27 801,64

28 091,53

25 937,21

-1,73%

-7,67%

Shanghai Composite

3 398,62

3 253,24

3 202,14

3 024,39

-11,01%

-5,55%

MSCI World

2 546,19

2 746,37

2 627,32

2 378,65

-6,58%

-9,46%

MSCI Emergentes

1 000,67

993,78

994,11

875,79

-12,48%

-11,90%

Yield Treasury 10 yr

3,01%

2,65%

3,19%

3,83%

81,6 pb

63,6 pb

Yield Bund 10 yr

1,34%

0,82%

1,54%

2,11%

77,2 pb

56,7 pb

Yield OT Portugal 10 yr

2,42%

1,84%

2,63%

3,18%

76,0 pb

54,7 pb

Libor USD 3 meses

2,29%

2,79%

3,10%

3,75%

147,0 pb

65,5 pb

Libor EUR 3 meses

-0,20%

0,23%

0,65%

1,17%

136,8 pb

51,9 pb

Libor JPY 3 meses

1,67%

1,94%

2,53%

3,34%

167,5 pb

81,0 pb

EUR/USD

1,0484

1,0220

1,0054

0,9802

-6,51%

-2,51%

EUR/GBP

0,8609

0,8393

0,8651

0,8775

1,93%

1,44%

100,58

99,62

94,21

85,14

-15,35%

-9,63%

Taxas juro longo prazo

Taxas de juro curto prazo

Cambial

Matérias-Primas
Brent

6

WTI

97,75

95,30

89,03

79,49

-18,68%

-10,72%

Ouro

1 807,27

1 765,94

1 711,04

1 660,61

-8,12%

-2,95%
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Perspetivas para Alternativos
Ainda assim, há alguns fundamentais que permanecem favoráveis: a procura por trabalho continua forte, as famílias continuam com excesso de poupanças, grande parte das empresas
não construíram excesso de capacidade ou inventários desmesurados, os governos estão a aumentar os investimentos
públicos e as instituições financeiras permanecem, na maioria,
saudáveis.

No passado trimestre, a pressão inflacionista (CPI All Urban
Consumers) nos EUA reduziu-se de um máximo de 9,1% em
junho para 8,2% em agosto. No entanto, estes valores permanecem demasiado elevados para conforto da Fed – cenários
idênticos para a Europa e Reino Unido. Desta forma é de esperar a continuação da manutenção de uma política monetária
restritiva (com impacto no crescimento económico).

Cada ciclo é diferente, mas a história mostra-nos que cortes de
taxas ou, pelo menos, expetativas de cortes, parecem coincidir
com o mínimo nos mercados. A pergunta que se impõe é se
no final deste ano estaremos perante o último movimento de
subidas de taxas de juro?

O contexto de correntes cruzadas de redução de crescimento,
de elevada inflação e menor liquidez no mercado tem sido
especialmente favorável a fundos macro. Recorda-se que estes
fundos tiveram uma experiência de “quase-morte” entre 2012
e 2017 devido aos mercados unidirecionais motivados pelos
programas de Quantitative Easing. Também o investimento
em infraestruturas tem tido um ano positivo por várias vias:
i) ativos reais tendem a ter um desempenho positivo em contextos de inflação, ii) a exposição indireta a algumas matérias-primas energéticas tem beneficiado e iii) real pricing power.
Neste sentido, mantemos a preferência pelo setor de infraestruturas em detrimento do sector de imobiliário, pelo facto de
se esperar um crescente vacancy rate à medida que o contexto
económico se for degradando.

Neste contexto de vulnerabilidade e incerteza geopolítica, continuamos a privilegiar um posicionamento mais defensivo (e
menos cíclico) onde a seleção continua a ser chave: empresas
saudáveis com bons balanços, geradoras de cash flows, rentáveis
e com crescimento, baixa intensidade laboral e com pricing
power. Os EUA e a Suíça permanecem como as geografias preferidas. Acreditamos que as zonas geográficas mais afetadas
serão aquelas que sofrerão mais com o choque energético (UE
e UK), enquanto uma recessão nos EUA poderá ser mais suave.

Relativamente ao ouro, consideramos que poderá continuar
a desempenhar um papel importante porque: i) ao longo da
história tem demonstrado ser um ativo de refúgio para conflitos geopolíticos e o atual conflito ainda se pode agravar e
ii) o ouro deverá ser um grande beneficiário caso a Fed venha
a considerar que a recessão seja um problema maior do que
a inflação, reduzindo o seu nível restritivo, um cenário que
nos parece mais provável do que o percebido pelo mercado.

Em termos setoriais, a nossa preferência permanece sobre o
consumo corrente e a saúde, tipicamente defensivos, e na tecnologia, privilegiamos as mega/big caps. Neste contexto, os
menos preferidos continuam a ser o consumo discricionário e a
indústria, sendo que o turismo e lazer também passam para este
quadrante. A banca poderá beneficiar do ciclo de aumentos
de taxas pelo que assumimos uma exposição neutral ao setor.
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Mercado cambial e ouro

No terceiro trimestre o dólar norte-americano reforçou a sua hegemonia no mercado cambial.
O crescente aumento do diferencial entre as taxas de
juro do dólar e as do euro, bem como a intensificação
da crise energética na Zona Euro, têm contribuído
para uma desvalorização da moeda única. A libra
esterlina segue penalizada pela elevada inflação e pela
forte desaceleração económica, tendências essas sem
fim à vista, bem como pelo diferencial de taxas de juro
desfavorável relativamente ao dólar. As dificuldades
em perceber o financiamento do “mini-orçamento”
britânico também têm penalizado a libra. As quedas
dos mercados financeiros despertam o apetite dos
investidores por portos seguros e o dólar surge neste
particular como o principal ativo de refúgio, diante
da crescente incerteza e volatilidade. A valorização da
moeda norte-americana e a crescente subida das taxas
de juro do dólar têm retirado brilho ao ouro, metal
precioso que não gera qualquer rendimento, a não ser
ganhos de capital, afastando assim a sua atratividade
mesmo num contexto inflacionista.
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