
2020, um ano para a história!

2020 foi um ano absolutamente excecional, com a pandemia Covid-19 a conduzir, simultaneamente, todos os

principais blocos económicos à sua mais profunda recessão desde, pelo menos, a Segunda Guerra Mundial! As

medidas de contenção da crise sanitária, embora eficazes, vieram com custos sociais, económicos e financeiros

muito elevados. Neste contexto os mercados financeiros viveram momentos de enorme volatilidade e

depressão particularmente entre o final de fevereiro e a terceira semana de março. Contudo, os investidores que

resistiram à pressão das perdas e toleraram a volatilidade foram recompensados nos meses seguintes com uma

recuperação impressionante da maioria dos ativos financeiros com os principais índices bolsistas a terminar o

ano com ganhos, embora com grande dispersão de resultados quer a nível geográfico quer, particularmente, a

nível setorial! O índice mundial de ações registou uma subida de 11.5%, com os EUA a liderar o movimento. Na

base desta forte recuperação estiveram, num primeiro momento, as intervenções dos bancos centrais e

governos ao longo do ano que, com cortes nas taxas de juro de referência, reforço de medidas de liquidez e

ainda implementação de vários programas fiscais e de emprego, ajudaram a atenuar o impacto negativo da

paragem “forçada” das respetivas economias nacionais. Num segundo momento, contribuiu decisivamente

para o desfecho positivo das bolsas nos dois últimos meses do ano a importante chegada de várias vacinas

contra a covid-19, a que se juntou a eleição do novo Presidente dos EUA e o acordo pós-Brexit.

Nos EUA a crise económica, resultado da pandemia, que culminou numa queda do PIB e num agravamento da

taxa de desemprego (atualmente nos 6.7%) e promete trazer grandes desafios à administração Biden. Contudo,

depois de meses de inação, o Senado finalmente aprovou o pacote de emergência de ajuda. Os pontos mais

marcantes do pacote de estímulo são o pagamento de 600 dólares (este valor ainda está em discussão no

Congresso e poderá vir a ser revisto em alta) a todos os norte-americanos com rendimentos inferiores a 75.000

dólares por ano e um subsídio complementar de desemprego a nível Federal de 300 dólares por semana.
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Obrigações

Euro Treasury 0,14%
Euro Corporate 0,26%

Euro HY 0,92%
EM Local 0,62%

Ações

MSCI World 3,29%
MSCI EM 5,20%
S&P 500 3,62%

EuroStoxx600 2,35%
Nikkei 225 3,40%

Commodities Commodities CRB 1,57%

Alternativos Hedge Funds -0,91%
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(CONT.)

Do lado de cá do Atlântico, os efeitos dos confinamentos generalizados são ainda visíveis nos indicadores de

confiança, de atividade, em especial nos serviços, e os indicadores de desemprego só não são catastróficos

devido ao recurso aos mecanismos de layoff. Os défices orçamentais dispararam, a UE criou mecanismos

europeus de solidariedade e apoio social e o Banco Central Europeu reforçou amplamente o expansionismo da

sua política monetária, sendo que, na última reunião do ano, voltou a alargar o seu programa de compra de

ativos por emergência pandémica (PEPP) em EUR 500 mM. No total, o PEPP fica agora com EUR 1.850 mM e o

reinvestimento do PEPP vai prolongar-se, pelo menos, até ao final de 2023. Quantoao acordo pós-Brexit traz

consigo um “novo normal" nas relações entre o Reino Unido e a União Europeia, com impactos relevantes em

áreas como o turismo, trabalho e estudos.

Na sequência destes eventos, 2021 apresenta-se um ano desafiante em todas as dimensões. No plano social,

destaque claro para a implementação dos vários planos de vacinação contra a covid-19. No campo político, a

tomada de posse da nova administração norte-americana promete trazer novidades, enquanto na Europa, nota

para a saída de Angela Merkel e conclusão do processo de aprovação e execução dos planos dos Estados-

membros para a aplicação das verbas do Fundo de Recuperação pós-pandemia. No plano económico, o efeito

da normalização pós-Covid provavelmente só se fará sentir a partir do 3º trimestre dado a vacinação ser um

processo demorado, pelo que o papel dos Bancos Centrais continuará a ser extremamente relevante e irá

alavancar o desempenho das principais economias e índices bolsistas. Contudo, há que ter em atenção ao risco

de inflação. De referir que o caminho de recuperação está a ser liderado pela China, o que pode fazer com que

seja a vez da Ásia brilhar, com destaque para as economias emergentes cujas perspetivas de crescimento

estrutural estão também a seu favor. O ímpeto para enfrentar as mudanças climáticas deverá igualmente

aumentar este ano, com a ajuda de bancos centrais e governos. Estão assim reunidas as condições para o

aparecimento de oportunidades muito interessantes para os todos os investidores independentemente do seu

perfil de risco! Oportunidades que a equipa de investimentos da Golden irá continuar a empenhar-se para

aproveitar em benefício do património dos nossos clientes! Bom ano!
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