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Comentário sobre o mercado 

 

 
Os EUA, a Europa e a China representam 56% do PIB mundial (a valores de 2018). Estas regiões são os principais fatores de 
oscilação do ciclo econômico global. No futuro, o BCE e o Fed aguardarão evidências tangíveis de pressões inflacionárias antes 
de reforçar a política monetária. Até então, as perspetivas fiscais são neutras a levemente positivas em ambos os lados do 
Atlântico. Acreditamos firmemente que o governo chinês possui ferramentas eficazes para apoiar sua economia, apesar dos 
desafios externos e da transformação estrutural do crescimento das exportações para a demanda doméstica, liderada pelo 
aumento do consumo. 
 
Os mercados acionários tiveram um bom começo para a nova década, com um aumento de quase 2% em seu pico. Depois 
veio o coronavírus, que teve um impacto negativo não apenas nos seres humanos, mas também nas bolsas de valores. Como 
resultado, a China decidiu interromper o fechamento da produção por mais tempo do que apenas o Ano Novo Chinês, o que 
poderia ter consequências negativas para a economia chinesa e global. Devido à saída anunciada de US $ 10 milhões, 
continuamos a lucrar com ações que tiveram uma boa valorização em 2019: reduzimos a posição em Lonza, Salesforce, 
Cooper, Idexx Lab, Encompass Health e Servicemaster. No lado dos títulos, decidimos reduzir os vencimentos curtos para 
aumentar a duração. Além disso, nosso CIO iniciou um “hedge” contra o coronavírus comprando títulos de alta qualidade em 
dólares de longa data, então adicionamos dois títulos verdes: KWF 2029 e EIB 2027. 
 
O fato da situação atual não ser propícia a aceitar apostas significativas de alocação de ativos de uma maneira ou de outra 
não significa que se deva simplesmente coletar passivamente modestos retornos de investimento. Os temas estruturais de 
investimento expõem os investidores à opção de inovação que deve fornecer fontes valiosas de retornos adicionais ao longo 
do tempo. Neste ano, enfatizaríamos o sector de tecnologia e em particular a computação em nuvem, a inteligência artificial 
(IA) e a saúde digital como particularmente atraentes. Além disso, continuamos positivos em Biotecnologia, mesmo após o 
impressionante começo do último trimestre devido à rápida expansão de tecnologias disruptivas para as ciências da vida. 
Continuamos cautelosamente otimistas quanto ao retorno de ativos no curto prazo e, portanto, estamos investindo com uma 
preferência por ativos de qualidade. 
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*Os dados do CPI de janeiro 2020 estão programados para serem divulgados em 13.02. 2020 

 

 
 

 

 

 
        *Leeways: intervalos de alocação do mandato 

 
 

 
 

Alocação por classe de ativos

Retorno líquido anual - Benchmark e carteira


