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m 2021, os investidores beneficiaram da recuperação económica nos EUA e na Europa
sustentada pelas reaberturas decorrentes do aumento do número de vacinados.

Em consonância com a filosofia da UBP, procurámos proteger as carteiras dos investidores
das incertezas que rodeavam a evolução dos acontecimentos no início de 2021, tal como
havíamos feito com sucesso, aquando do início da pandemia em 2020. À medida que
as incertezas se foram atenuando, o nosso enfoque na aposta em ganhos qualitativos
e a nossa saída atempada das participações acionistas e obrigacionistas na China, no
segundo trimestre, serviram de base para os retornos da carteira durante o verão. Por
sua vez, a incorporação de ações do setor financeiro no terceiro trimestre revelou-se
oportuna, uma vez que a nossa expetativa de um aumento da taxa de juro a 10 anos
nos EUA para 2 %, no final do ano, impulsionou as nossas alocações ao referido setor
no segundo semestre.
Prevemos que 2022 exija a mesma agilidade aos investidores, uma vez que o ciclo
económico global deverá fazer a transição da fase de recuperação pós-pandémica
para uma fase de normalização, num processo semelhante aos «miniciclos» que têm
caracterizado as recuperações económicas desde o início dos anos 90. Neste ambiente,
os investidores terão de manter o mesmo nível de agilidade se pretenderem potenciar
os retornos mais modestos que se esperam, tanto nos investimentos de rendimento fixo
(obrigações), como nas ações no ano que se aproxima.
A gestão proactiva de risco será determinante no segmento obrigacionista, dada a
expectativa de retornos bastante reduzidos (ou mesmo negativos), uma vez que quer
nos EUA, quer na Europa as taxas de juro têm subido para níveis não observados desde
o início de 2019. Este facto dará azo a oportunidades em estratégias de rendimento
alternativas que poderão proteger os investidores, quer do aumento das taxas quer do
alargamento dos spreads de crédito.
Para os investidores em ações, espera-se um retorno mais modesto, de 8 a 10 %, em
ações globais, contrastando com os retornos de 17% obtidos até o final de Outubro de
2021. A escolha seletiva de ações constituirá uma oportunidade de aumentar os retornos
no novo ano, tal como aconteceu em 2021.
A transformação continuará a ser uma narrativa importante, podendo, por um lado ser
um potencial catalisador de retornos,mas ao mesmo tempo revelar-se desfavorável aos
mesmos. As dificuldades energéticas generalizadas no início do inverno na Europa e na
China deverão acelerar o investimento na transição para a energia verde. Além disso,
a transformação tecnológica continuará a expandir-se, num cenário em que algumas
empresas industriais se deverão tornar empresas tecnológicas por direito próprio, dado
que os lucros dos respetivos investimentos em TI estimulam o crescimento num setor
tradicionalmente cíclico.
A China deverá apresentar desafios renovados à medida que procura transformar o modelo
económico, enquanto os EUA tentam conter a segunda maior economia do mundo.
Assim, os investidores continuarão a confiar na abordagem dinâmica de gestão de risco
que continua a caracterizar o ADN da UBP, o que nos ajudará a manter o compromisso
de preservar e aumentar o património dos nossos clientes em condições de mercado
exigentes, tal como acontece em tempos de bonança.
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Evitar o risco de estagflação
O crescimento está a abrandar e a inflação está em constante subida, devido ao grave choque
energético no final de 2021. Os bancos centrais estão a começar a retirar os estímulos monetários
e a falar em subida de taxas num futuro próximo. O espetro da estagflação ressurge, desafiando a
política económica, que terá de ser ainda melhor afinada do que em crises anteriores. Para manter o
crescimento das economias, será necessária mais despesa pública e o apoio dos bancos centrais.

O crescimento deverá abrandar após a rápida
recuperação em 2021
Em 2022, a economia global deverá crescer cerca de 4 %,
após uma forte recuperação que permitiu um crescimento de
quase 6 % em 2021. A maioria das economias compensou
o défice de produção causado pela pandemia, tendo o PIB
alcançado ou já ultrapassado os níveis atingidos em 2019.
A recuperação ocorreu rapidamente, em resultado do
grande apoio concedido pelas políticas económicas, ou
seja, uma combinação de relaxamento monetário e estímulo
fiscal em todo o mundo. Estas medidas permitiram uma
rápida recuperação, primeiro na China, depois nos EUA e,
finalmente, na Europa, com a reabertura de vários setores.
No entanto, as variações no ritmo da vacinação criaram
desigualdades entre os países dos mercados emergentes
e os países desenvolvidos, sendo as taxas de vacinação
europeias as mais altas do mundo no final de 2021.
A segunda metade de 2021 tem sido mais volátil e a
atividade económica caiu novamente em algumas regiões
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depois de uma recuperação do consumo e do investimento.
A escassez e os constrangimentos da oferta têm continuado
a dificultar a atividade, o que impede a recuperação total
do setor industrial.
O consumo privado tem sido o principal motor da
recuperação e continuará a ser essencial para o crescimento
em 2022, especialmente se as famílias gastarem todo o
dinheiro que pouparam durante a pandemia. No entanto,
surgiram problemas no segundo semestre deste ano, com os
rendimentos reais em queda devido a um aumento acentuado
da inflação, o que levou a um declínio da confiança dos
consumidores e das vendas a retalho em alguns países.
O mercado de trabalho estável e a queda do desemprego
deverão sustentar o consumo privado, sendo provável, no
entanto, que cresça a um ritmo mais lento em 2022 do que
em 2021, especialmente dado o declínio da confiança no
final deste ano. À medida que a fase de recuperação se
aproxima do fim e com as eleições em França e nos EUA no
horizonte, os temas do envelhecimento da população, das
pensões de reforma e do aumento da desigualdade estão
entre as principais preocupações das pessoas.
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E U R: C RE SC I ME N T O , I N F L AÇ ÃO E PO L Í T I C A M ON ETÁ RIA

O investimento tem-se mostrado muito resiliente durante as dificuldades
recentes, tendo recuperado, em linha com o consumo privado
nas grandes economias mundiais, uma vez que as empresas têm
beneficiado de medidas de apoio e de mercados financeiros eficientes,
com acesso a financiamento barato e, por vezes, garantido pelo
Estado. Tal significa que o capital não foi destruído, como aconteceu em

20

Variação homóloga (%)

17.5
15
12.5
10

Taxa Diretora da
Reserva Federal dos EUA

7.5

Cenário
2022

Inﬂação

5
2.5

crises anteriores. No entanto, no final de 2021, os constrangimentos
do lado da oferta que surgiram durante a pandemia mantêm-se, o
que, conjugado com a perspetiva de um menor apoio da política
monetária em 2022, poderá reduzir o ritmo do investimento. Os planos
do setor público adotados este ano para incentivar o investimento em
infraestruturas e o desejo dos políticos de retomar aquém-fronteiras a
produção de certos bens «estratégicos», tais como semicondutores
e medicamentos, deverão servir de incentivo aos setores relevantes
no próximo ano. Em geral, em 2022, o ciclo económico dependerá
fortemente da confiança entre os agentes económicos bem como
do papel fundamental que os governos continuam a desempenhar
no apoio a determinados setores.
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Política económica: retirada gradual do apoio
As medidas de apoio ao emprego têm vindo a ser gradualmente
retiradas nos países desenvolvidos na segunda metade de 2021,
e a ajuda às empresas tem-se tornado cada vez mais cirúrgica.
Os EUA querem manter uma política favorável ao investimento em
infraestruturas e despesa social, mas as divergências entre as duas
câmaras do Congresso e dentro dos partidos levaram ao adiamento
das decisões finais, além de que os montantes envolvidos são inferiores
aos referidos no início da administração Biden. Os governos de vários
países também estão a considerar aumentar o imposto sobre o
rendimento das empresas (ou tributar as empresas digitais) e a subir
os impostos para as pessoas com rendimentos mais elevados, de
modo a diminuir os grandes défices resultantes da crise da COVID-19.
Na China, a regulação cada vez mais apertada aplicável às plataformas
digitais e aos monopólios, bem como aos setores da educação à
distância e do imobiliário, já abrandou o crescimento económico. A
nova estratégia de médio prazo, baseada na prosperidade comum, visa
ajustar a trajetória de crescimento da economia em benefício da classe
média, mas apoia-se em abundante regulamentação governamental
e não apenas em regras de mercado.
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No que se refere à política monetária, a fase de apoio económico
agressivo está gradualmente a chegar ao fim. As medidas
extraordinárias introduzidas durante a pandemia serão gradualmente
retiradas em 2022, e vários bancos centrais (na América Latina, Suécia
e Coreia do Sul) aumentaram já as taxas em 2021. Com exceção do
Banco do Japão, os principais bancos centrais anunciaram planos
para acabar com as compras de ativos em 2022, e as subidas das
taxas de referência começam a surgir no horizonte, sobretudo no
caso da Reserva Federal norte americana e do Banco da Inglaterra.
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Choque energético redistribui o crescimento e a inflação,
aumentando o espetro da estagflação
Em 2022, as economias dependerão, portanto, da procura do setor
privado e de uma recuperação do comércio global para poderem
continuar a expansão iniciada em 2021. No entanto, o choque
energético global que ocorreu no final de 2021 afetou as tendências
existentes, acelerando o abrandamento e alimentando os riscos de
subida quanto à previsão da inflação, que já era alta.

Energia e preços
dos serviços: um
fenómeno a observar.
Em resultado, há o risco de que a procura caia a pique de forma
súbita e inesperada e de que a inflação se mantenha a um nível
historicamente elevado, ao ponto de se poder tornar insustentável,
não só para os agentes económicos, mas também para os bancos
centrais. Estes últimos, que assumiram que o pico da inflação seria
apenas temporário, estão a ser forçados a admitir que durará mais
do que o esperado. Consequentemente, o risco de erros de política
económica neste ponto do ciclo é real e poderá levar a respostas
desordenadas e contraditórias de diferentes países em matéria de
política fiscal e monetária.
Se tais riscos se concretizarem, poderemos assistir a uma estagflação,
ou seja, um crescimento mais fraco, uma inflação continuamente
elevada e taxas de juro nominais mais elevadas nos títulos de
maturidades longas, o que seriam más notícias para os países e
para as empresas que saem da crise mais endividados.
O ciclo de crescimento continua intrinsecamente frágil, apesar da
forte recuperação observada em 2021. Tal deve-se ao facto de os
países desenvolvidos e a China terem de combater uma tendência
de longo prazo de desaceleração da produtividade e queda do
crescimento potencial que vai para além da recuperação cíclica.
Existem ainda fatores estruturais que estão a travar o crescimento,
tais como o envelhecimento da população, uma força de trabalho
com competências limitadas em matéria de novas tecnologias e um
progresso lento em direção a infraestruturas de nova geração. Um
choque energético, um declínio na confiança, uma diminuição do
rendimento real dos consumidores e uma queda do investimento
empresarial poriam um fim prematuro à fase de crescimento, levando a
uma nova «era medíocre», para usar a expressão cunhada por Christine
Lagarde, então no FMI, para descrever o crescimento em 2015.
A inflação aumentou em 2021 devido ao impacto combinado do
aumento dos preços da energia, da forte procura de bens e serviços
à medida que as economias reabriram e do aumento dos custos de
produção e de transporte. O novo choque energético que os países
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enfrentam no final de 2021 foi causado pela reabertura simultânea das
economias, mas também resulta de vários anos de subinvestimento e
de um vazio na política energética.. Contudo, dado que é impossível
aumentar a oferta de várias fontes de energia no curto prazo, parece
inevitável que ocorram novos aumentos de preços, pelo que teremos
de esperar até ao próximo mês de março para ver os preços baixar
significativamente. Os contínuos constrangimentos na produção e os
aumentos de preços de alguns serviços (por exemplo, transporte e
aluguer) estão a aumentar o risco de uma inflação mais elevada no final
de 2021, que se poderá alastrar a outros setores ao longo do tempo.
Embora a nova estratégia adotada pela Reserva Federal dos EUA e
pelo BCE permita uma inflação muito elevada após um período de
inflação baixa, os bancos centrais esperavam que o aumento dos
preços se revelasse temporário e que a inflação voltasse a descer
rapidamente. No entanto, é possível que venhamos a ter uma inflação
mais elevada durante mais tempo do que os bancos centrais preveem,
em resultado dos constrangimentos e das dificuldades enfrentadas
por algumas indústrias no recrutamento de pessoal sem aumentar
os salários.
Embora seja pouco provável que a estagflação seja tão grave como
nos anos 70, altura em que as economias estavam menos abertas
à concorrência e havia sistemas de indexação em vigor, é provável
que os bancos centrais se vejam perante um dilema: ou aceitar uma
inflação mais elevada com vista a manter o crescimento ou aumentar
as taxas de juro mais acentuadamente do que o previsto, a fim de
restabelecer a confiança e eliminar o risco de uma espiral ascendente
nos preços e salários.
O risco não é igual em todas as regiões. Os EUA e o Reino Unido
parecem estar mais expostos, devido à força da recuperação da
procura e às dificuldades de recrutamento. Na Europa e na Ásia, os
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mercados de trabalho parecem menos pressionados e existe menos
risco de uma espiral ascendente nos salários. A política monetária
tem sido utilizada em conjunto com a política fiscal, o que poderá
deixar de acontecer se as autoridades monetárias assim decidirem: a
dissociação destas políticas pode pôr um fim ao ciclo de crescimento e
criar grandes problemas no que se refere à dívida dos setores público
e privado, o que se poderia tornar insustentável rapidamente.

Investimento para
aumentar a produtividade.
A solução para evitar esta situação é a concentração não só em
investimentos do setor público que aumentem a produtividade,
mas também no aperfeiçoamento da política monetária. Os défices
orçamentais permanecerão elevados nas grandes economias no
próximo ano, mas, ao contrário do que aconteceu nos anos 70, é
provável que os governos apostem na orientação do investimento
público para as novas tecnologias, a digitalização e as infraestruturas
de nova geração com vista a enfrentar as questões climáticas e, por
conseguinte, alargar o ciclo de crescimento. As tentativas de aumentar
a produtividade através do investimento público e privado deverão

contrariar a desaceleração estrututal verificada nos últimos anos, mas
também manter a inflação elevada durante alguns trimestres, período
após o qual deverá abrandar.
Tal significa que as autoridades monetárias terão de ser céleres em
matéria de gestão de liquidez e de aquisição de ativos, de modo
a limitar o potencial de pressão de subida sobre as taxas de juro
nominais, e de calcular cuidadosamente qualquer aumento de taxas,
de modo a protelar qualquer subida das taxas reais. Seria um erro de
análise os bancos centrais aumentarem acentuadamente as taxas de
juro para combater a inflação decorrente do aumento dos preços da
energia: o choque do lado da oferta tem de ser resolvido por meio da
correção da oferta e não de uma política monetária mais restritiva. No
entanto, os bancos centrais e os responsáveis pela política económica
terão de demonstrar que podem evitar efeitos secundários nos preços
e salários de base mediante um ajustamento minucioso das condições
de crédito e da injeção de liquidez.
Para evitar a estagflação, a política económica tem de ser calibrada de
forma subtil e cuidadosa, e terá de ser mais flexível do que aquando da
saída de crises passadas. Em resultado, deverá ser adiada qualquer
retomada da austeridade e os bancos centrais deverão manter uma
abordagem intervencionista, embora em menor escala. Ao adotarem
políticas flexíveis, as autoridades terão de evitar erros resultantes de
laxismo persistente ou da austeridade excessiva, e terão de permitir
a continuação da fase de crescimento do ciclo.
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Expectativas de um dólar
forte no futuro
Prevemos que o “bear market” do USD termine e que a moeda se aprecie contra a maioria das
moedas do G10 e dos mercados emergentes (ME), uma mudança significativa relativamente face à
visão mais negativa que mantivemos por um largo período de tempo. A libra esterlina e o rublo russo
devem ser as exceções, uma vez que a Rússia e o Reino Unido têm bancos centrais proativos que
permitem que estas moedas se fortaleçam em relação ao dólar no próximo ano.

P

revemos que, em 2022, o dólar americano se venha
a apreciar ligeiramente quer em relação às moedas
do G10, quer em relação a certas moedas dos mercados
emergentes. Esta é uma mudança face à visão mais negativa
que mantivemos por um largo período de tempo, mas que
nos parece fazer sentido, devido à posição mais agressiva
da Reserva Federal dos EUA que tem levado a taxas de juro
mais elevados no curto e longo prazo nos EUA, apesar das
perspetivas de crescimento não sincronizado nas principais
economias e de fluxos monetários mais reduzidos.

A posição mais agressiva da
Reserva Federal dos EUA
representa uma melhoria
nas perspetivas de subida
das taxas de juros do dólar.
A posição agressiva da Reserva Federal dos EUA
A Reserva Federal dos EUA tornou-se mais agressiva. Deverá
concluir o processo de redução de compra de ativos até junho
de 2022 e promover três subidas de taxas de juro, tanto em
2023 como em 2024, o que levará a que o USD beneficie de
taxas de juro mais atrativas relativamente às outras moedas
importantes do G10: prevemos que as taxas de juro a 10
anos nos EUA subam para cerca de 1,7 % a 2 % em 2022.
Taxas de juro mais elevadas
O USD já se apreciou ligeiramente em relação à maioria das
restantes principais moedas, tendo a taxa de câmbio do
EUR/USD caído para cerca de 1.1550 e do USD/JPY subido
para cerca de 114.00, tendências que se deverão manter no
futuro. As taxas de juro dos EUA a dois anos estão atualmente
a transacionar próximo de 0,50 %, um nível muito reduzido
considerando as políticas monetárias mais restritiva da Reserva
Federal dos EUA até 2023. Se a taxa aumentar de forma
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significativa, as moedas com perfil mais cíclico (EUR, AUD,
NZD, CAD, SEK) tenderão a depreciar-se, à medida que o
diferencial de taxas de juro forem crescendo. Um aumento de
25 pontos base nas taxas de juro a 2 anos estaria consistente
com uma taxa de cambio de câmbio do EUR/USD de 1,12
ou inferior e do USD/JPY de cerca de 116,00.
Alguns bancos centrais do G10 tornaram-se ligeiramente
mais agressivos, mas apenas o Norges Bank será capaz
de acompanhar os aumentos de taxas da Reserva Federal
dos EUA. Isto significa que o USD deverá apreciar-se face à
maioria das outras moedas do G10 nos próximos trimestres.
Crescimento não sincronizado
A recente depreciação das moedas mais cíclicas do G10
será agravada pelo crescimento não sincronizado das
principais economias. Desde março de 2020, as moedas mais
alavancadas ao crescimento económico mundial tiveram tido
melhores desempenhos devido a uma melhoria generalizada
dos dados económicos e a alguma fragilidade do USD. No
entanto, desde junho de 2021, os níveis de surpresas positivas
nos dados económicos nas principais economias começaram
a diminuir e as recentes mudanças políticas anunciadas em
Pequim indiciam um período de menor crescimento da China.
Isto representa uma ameaça para o AUD, o NZD e o CAD,
mas também para o EUR: o menor crescimento da China
apresenta riscos de depreciação para o euro devido ao
elevado peso das exportações da Zona Euro para a China.
Os investidores já mudaram o seu posicionamento, de forma
a refletir esta nova realidade. Os dados agregados dos futuros
da Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias do
Mercado Monetário Internacional mostram que os investidores
fecharam as suas posições longas e, inclusivamente,
passaram a manter pequenas posições curtas nas moedas
mais alavancadas à economia mundial. As posições longas
agregadas do USD ultrapassam os 25 mil milhões de USD.
As perspetivas para a libra esterlina são mais incertas.
Prevemos que o Banco de Inglaterra aumente a sua taxa
base em 2022, em pelo menos 40 pontos base, para 0,5 %.
Por conseguinte, consideramos que a GBP poderá ter um
bom desempenho em relação ao euro, mas grandes ganhos
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E U R D E V E RÁ D E SV AL O RI Z AR-SE C O N T R A O U S D

em relação ao dólar americano parecem menos prováveis do que no
passado, embora os spreads das taxas de juro entre Reino Unido e
EUA estejam consistentes com uma taxa de câmbio GBP/USD bem
acima de 1,45.
Fluxos monetários reduzidos
O abrandamento do crescimento económico global entre as principais
economias irá conduzir também a alterações nos fluxos dos portfolios.
Nos últimos 18 meses, os fluxos de entrada têm sido vantajosos para o
EUR e CNY, uma vez que os investidores têm procurado tirar partido da
reabertura das economias. No entanto, um crescimento económico mais
moderado reduzirá os fluxos direcionados a moedas mais alavancadas
ao ciclo económico.
Esperamos menores fluxos monetários para os mercados acionistas
chineses onshore até que haja maior clareza por parte de Pequim sobre
o enquadramento regulatório, embora os fluxos para obrigações devam
manter-se sólidos. Esta mudança global será compensada pelo enorme
aumento do excedente comercial da China, o que significa que não
antecipamos taxas de câmbio significativamente mais fracas do CNY.
O câmbio USD/CNY manter-se-à num intervalo relativamente reduzido
em 2022, devendo o RMB apreciar-se gradualmente ao longo do tempo.
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Fonte: Bloomberg Finance L.P.

No entanto, fluxos monetários mais moderados na zona do euro irão
limitar o potencial de apreciação do euro. Este facto, conjugado com a
possibilidade de um baixo desempenho das exportações da zona euro
nos próximos trimestres, pesará sobre o euro e é uma das principais
razões pelas quais mudámos de posição em relação à moeda única.
Mercados emergentes — um quadro misto
As moedas dos mercados emergentes (ME) tendem a ter um desempenho
pior quando as taxas de juro dos EUA sobem. No entanto, pensamos que
estão menos vulneráveis do que em 2013 porque os défices acumulados
das contas correntes estão numa situação muito mais favorável, o
que significa que as economias dos ME são menos dependentes das
entradas de capital. Tal limitará a necessidade de subidas agressivas das
taxas de juram, que poderiam estrangular o crescimento.
As perspetivas para as moedas dos ME são, no entanto, variadas. Os
países cujos bancos centrais vão aumentar proativamente as taxas de
juro verão as respetivas moedas a sair-se bem. Esperamos, portanto,
que o RUB se destaque, como reflexo de um elevado retorno nominal
no carry trade e da conjuntura favorável decorrente do aumento dos
preços do petróleo. O BRL também beneficiará de um elevado retorno
nominal no carry trade, que, no entanto, será contrabalançado pelo
aumento da inflação no início de 2022.
Moedas como o ZAR, o MXN e a TRY devem continuar a enfraquecer,
devido à alta inflação, ao baixo investimento e a bancos centrais relutantes
em aumentar as taxas. No caso da TRY, o banco central está num ciclo
de corte de taxas, o que levará a uma taxa de câmbio mais fraca e a
uma inflação mais alta em resultado da depreciação cambial.
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Próximo miniciclo: oportunidade para
construir uma carteira “barbell”
Os investidores na classe acionista devem estar preparados para um percurso mais acidentado
num momento em que a economia global entra num miniciclo. Apesar do aumento da volatilidade,
os investidores podem esperar um retorno de 8 a 10 % nas ações globais, liderado por empresas
com um perfil de crescimento e alta qualidade em combinação com um grupo específico de ações
cíclicas.

T

endo em conta a expectativa de que a recuperação
económica global se solidifique em 2022, os
investidores devem também esperar que o ciclo de mercado
acionista atinja um estado de maturidade, e progrida para
um miniciclo, uma vez que dinâmica de crescimento está a

Algumas empresas no setor
industrial oferecem perspetivas
únicas de crescimento, tirando
proveito da tecnologia para
impulsionar os seus resultados.
MINICICL OS: ES P ER A R R ETOR NOS M A IS M O D E ST O S
COM M A IOR VOLATI LI DA DE

60%

S&P 500 Retorno Total - Fase de Recuperação
S&P 500 Retorno Total - Fase Miniciclo
Perda Máxima - Fase Miniciclo

atingir o seu máximo, e o suporte orçamental e monetário
começa a ser gradualmente retirado.
Os miniciclos têm mostrado uma série de características
distintas desde os anos 90. Após períodos de desempenho
de mercado consistentemente fortes, nas fases de
recuperação económica, os miniciclos têm-se caracterizado
por rendimentos mais modestos e cada vez mais voláteis. Em
particular, coincidiram com eventos de crédito importantes
e localizados, incluindo a crise mexicana (1994), a crise
asiática/russa (1997-1998) e a crise da dívida soberana da
zona euro (2011-2012).
Por conseguinte, depois de o S&P 500 ter registado mais
de 200 dias de negociação sem uma correção de 5 %
em 2020-2021, os investidores em ações devem estar
preparados para um percurso mais acidentado no futuro.
Em todo o caso, apesar da maior volatilidade, enquanto os
investidores se mantiverem afastados de eventos de crédito
específicos, os retornos tenderão a ser positivos durante
as fases de miniciclo, impulsionados principalmente pelo
crescimento contínuo dos resultados empresariais, à medida
que a recuperação económica se solidifica.
Contudo, ao contrário dos miniciclos anteriores, desta vez,
as ações globais apresentam valorizações historicamente
altas.

50%

Com os mercados a anteciparem uma inflação elevada em
2022, provavelmente verificar-se-à um aumento das taxas
de juro da componente de obrigações (consultar p.14 para
mais informações), provocando uma queda dos múltiplos
da classe acionista (rácio P/E), e consequentemente limitar
o retorno da classe em 2022.
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Com o consenso das estimativas a apontar para um
crescimento de resultados empresariais abaixo de 10% em
2022, e se assumirmos as revisões em alta que tipicamente
ocorrem durante o ano, podemos antecipar 8 a 10 % de
retorno para as ações globais, claramente menos do que os
quase 17% observados até em 2021 até ao mês de outubro.

Fontes: Standard & Poor’s, Bloomberg Finance L.P. e UBP
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Tecnologia associada ao setor
industrial
O sector tecnológico tem sido um dos claros vencedores durante a pandemia,
dado que os confinamentos levaram os consumidores e empresas do mundo
inteiro a recorrer a soluções tecnológicas que lhes permitissem trabalhar e
fazer compras a partir de casa.

Assim, a seleção de setores e empresas será muito
importante para gerar retornos na classe acionista no
próximo ano.
Acreditamos, em particular, que as perspetivas para
2022 apresentam uma oportunidade apelativa para uma
carteira de ações «barbell», exposta a empresas com
crescimento de alta qualidade em combinação com um
grupo selecionado de ações mais cíclicas.
O primeiro grupo deverá continuar a ser uma forte âncora
nas carteiras, dada a apelativa combinação de um
balanço forte, um crescimento significativo dos resultados
e valorizações razoáveis possíveis de encontrar no
segmento de empresas de grande capitalização, líderes
de mercado nos setores da tecnologia, das comunicações
e da saúde.
Do ponto de vista tático, as ações cíclicas continuarão a
beneficiar à medida que o ciclo económico se aproxima
de fase mais madura, com as expectativas de resultados
ainda a crescer. De facto, a trajetória de crescimento
dos resultados parece dar suporte a esta visão, dado
que as estimativas apontam para um crescimento de 50
% médio nas empresas de recursos básicos, 40 % no
sector financeiro e uns impressionantes 180 % no setor
petrolífero nos EUA, em comparação com um aumento
de «apenas» 24 % para o S&P500 e NASDAQ100.
Adicionalmente, o setor industrial, embora tipicamente
cíclico, pode oferecer perspetivas únicas de crescimento
dos resultados, uma vez que tiram proveito da tecnologia
para impulsionar os ganhos (ver caixa).
Geograficamente, os EUA e a Europa proporcionam um
bom equilíbrio entre ações de estilo crescimento e de
setores cíclicos. Em contraste, a restruturação e a reforma
em curso na China (ver secção sobre a China, p.10)
representam algumas das resistências ao crescimento de
resultados dos mercados emergentes em 2022, apesar
das valorizações historicamente atrativas, em comparação
com os congéneres dos mercados desenvolvidos.

Contudo, a mudança na forma como consumimos e como as empresas
prestam serviços irá agora provocar uma alteração no método como as
indústrias tradicionais adotam tecnologia para lidar com a escassez de
recursos, o aumento da concorrência global e as crescentes exigências
do ponto de vista ambiental, sociais e de “governance”, não apenas para
sobreviverem, mas também para serem bem-sucedidas num mundo pósCOVID.
A transformação da indústria será liderada pela integração de uma automação
avançada, que combina a precisão da maquinaria com a criatividade humana.
Dados, redes e inteligência artificial serão cruciais nesta transformação.
Embora o mercado global de automação industrial possa vir a representar
280 mil milhões de dólares até 2026 e ter um crescimento superior a 7 % ao
ano nos próximos anos, prevê-se que as novas tecnologias de automação
industrial associadas à Internet das Coisas cresçam a uma taxa 10 a 20 vezes
maior do que a taxa de crescimento do PIB. Até a automatização ligada
à visão e laser devem crescer a uma impressionante taxa de crescimento
anual composta de 13 % nos próximos anos.
Esta mudança de paradigma das empresas industriais em resposta à
pandemia é também apoiada por políticas fiscais transformadoras que estão
a ser implementadas na Europa e na China (embora ainda em discussão
nos EUA). As questões ambientais, sociais e de “governance” e a regulação
focada no clima incentivarão cada vez mais as empresas industriais a substituir
as suas instalações do desenvolvidas no século XX, por outras que cumpram
os objetivos de sustentabilidade, com uma redução significativa da utilização
de energia e dos recursos de produção devido a uma melhor planificação
e organização, bem como a uma manutenção inteligente.
Além disso, a pandemia expôs fragilidades na cadeia de abastecimento após
décadas de subcontratação à China, e há um movimento para encurtar
as distâncias das linhas de abastecimento. Esta dinâmica constitui uma
oportunidade para as empresas industriais se desenvolverem e investirem
em fábricas do século XXI estabelecidas em território nacional, focadas num
maior crescimento e rendibilidade e, simultaneamente, reduzir as hipóteses
de futuras perturbações da cadeia de abastecimento.
Embora tanto as empresas industriais diversificadas como os fornecedores
específicos de tecnologia de automação devam vir a colher benefícios, os
investidores também devem procurar oportunidades nos mercados do
consumidor final, incluindo nas áreas da saúde, dos semicondutores, da
eficiência energética geral e do comércio eletrónico. Nestas áreas, existe o
potencial para que as empresas industriais tradicionalmente cíclicas sejam
transformadas em empresas de crescimento tecnológico.
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RENDIMENTO FIXO

Procura de um novo equilíbrio
em rendimento fixo
2022 deverá ser um ano de normalização das taxas de jurode longo prazo nos EUA e na Zona Euro,
com a taxa do Bund acima de 0 % e a dos Estados Unidos acima de 2 % pela primeira vez desde
2019. Este cenário tenderá a traduzir-se em retornos inferiores às taxas de cupão no segmento de
crédito, sendo a volatilidade dos spreads de crédito parcialmente compensada pelo ambiente de
taxas de juro crescentes.

S

Assim, a Reserva Federal dos EUA e o Banco Central
Europeu deram já indicação de que vão começar a
reduzir os programas de compra de obrigações que
apoiaram as respetivas economias domésticas ao longo
da pandemia.
Esperamos que este sinal complete o processo de
normalização dos perfis das duas curvas de rendimentos
para os níveis pré-pandemia. Com a expectativa de que
o BCE continue a manter as taxas de juro de curto prazo
baixas na Zona Euro, a taxa de juro alemã a 10 anos,
que tem estado abaixo de zero desde o início de 2019,
poderá finalmente subir para níveis positivos até 0,3 %.
Nos EUA, os mercados estimam uma primeira subida
das taxas de referência da Reserva Federal já em
dezembro de 2022, pelo que a taxa de juro do Tesouro
norte-americano a 10 anos poderá chegar a 2 % pela

A Reserva Federal dos
EUA e o BCE procurarão
um abrandamento suave
dos preços dos imóveis
nos EUA e na Alemanha
em 2022, à imagem do que
aconteceu em 2013-2014.
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E M BU SC A D E TAX AS D E RE T O RN O A C IM A
D A I N F L AÇ ÃO E M T Í T U L O S D E RE N D A F IXA
1.0%
0.5%
”Yield-to-Worst” Menos Inﬂação

e 2020 foi um ano de choque económico e
recuperação após o COVID-19, 2021 foi um ano
de transição para uma era ainda pouco definida para
a economia global. 2022 deverá ser o ano em que a
economia mundial e os mercados obrigacionistas irão
procurar estabelecer um novo equilíbrio, à medida que
aprendemos a viver na era pós-pandémica.

0.0%
-0.5%
-1.0%
-1.5%
-2.0%
-2.5%
-3.0%

Obrigações Obrigações Obrigações Obrigações
Empresas Empresas Empresas Soberanas
Grau de
Grau de High Yield Mercados
Invest.
Invest.
EUA
Emergentes
EUA
Euro

Obrigações Obrigações
Empresas Hig hYield
Mercados
EUR
Emergentes

Fontes: Bloomberg Finance L.P. e UBP
Notas: Crédito EUA menos Média Móvel 3 meses IPC EUA;
Crédito EUR menos Média Móvel 3 meses IPC Harmonizado;
Crédito ME menos Média Móvel 3 mese IPC EUA

primeira vez desde o início de 2019, e talvez atingir os 2,5 %
se as expectativas de subida de taxas da Reserva Federal se
cristalizarem até 2023.
Embora o crescimento económico esteja a dar sinais de
abrandamento à medida que nos aproximamos de 2022, o
ritmo de recuperação não é o único motor da política monetária
e das taxas de juro das obrigações de longo prazo. Taxas de
longo prazo mais elevadas são também importantes para
abordar a outra prioridade dos bancos centrais, nomeadamente
de assegurar a estabilidade do sistema financeiro.
Depois de as taxas de juro nominais e ajustadas à inflação
terem caído acentuadamente nos últimos anos, os preços dos
imóveis residenciais nos EUA e na Alemanha estão agora a
crescer quase 15% em termos homólogos. Mesmo tendo em
conta a base de comparação baixa no auge da pandemia,
os preços dos imóveis nos EUA e Alemanha subiram a uma
taxa de crescimento anual composta de mais de 10 % nos
últimos dois anos.
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A nossa expectativa é de que a Reserva Federal norte-americana e o
BCE procurem recriar o contexto de abrandamento relativamente suave
do sistema financeiro verificado após 2013-2014 e evitar as tensões no
mercado de crédito observadas nas duas crises imobiliárias anteriores
nos EUA, procurando um aumento mais comedido das taxas de juro
de longo prazo.
Os mercados de crédito em todo o mundo parecem otimistas de que
os decisores políticos de ambos os lados do Atlântico irão conseguir
implementar este abrandamento suave, com os spreads de crédito em
EUR, USD e de mercados emergentes próximos dos mínimos históricos.
Mesmo com a recuperação das taxas de juro sem risco de longo prazo,
o crédito de maior risco oferece prémios pouco consideráveis tendo
em conta os níveis de inflação atualmente observados nos EUA e na
Zona Euro.
Nos EUA, onde os dados históricos são mais longos, houve apenas três
períodos em que os preços do imobiliário residencial tenham subido a
um ritmo tão rápido em dois anos: no final dos anos 80 (na sequência
da crise de crédito nos EUA), em 2005-2006 (o que desencadeou a
crise de crédito hipotecário subprime em 2007, e muito provavelmente
a crise financeira global de 2008-2009), e, mais recentemente, em
2013-2014, após a Reserva Federal ter conseguido diminuir o ritmo da
inflação dos preços dos imóveis para a média do século XXI até 2016,
embora esta diminuição tenha gerado tensão significativa nos mercados
de obrigações de alto rendimento dos EUA (high yield).

Consequentemente, ao entrar em 2022, os investidores devem esperar
retornos inferiores às taxas de cupão no rendimento fixo, com a
volatilidade dos spreads de crédito a ser parcialmente compensada
pelo ambiente de taxas de juro crescentes previsto para o novo ano.
Alternativas de curto prazo e em taxa variável, por exemplo no segmento
de empréstimos senior, deverão dar alguma proteção aos investidores.
No entanto, em 2022 os investidores em rendimento fixo deverão
concentrar-se na proteção contra o risco de taxa de juro, bem como
de algum aumento cíclico dos spreads de crédito.

Alternativas ao rendimento fixo

N

uma altura em que muitos ativos tradicionais de rendimento
fixo geram taxas de retorno inferiores à inflação, os investidores
deverão olhar para além dos prémios de risco de crédito e do declínio
que vem acontecendo há várias décadas nas taxas de juro da dívida
sem risco, tanto para preservar o poder de compra a longo prazo
como para gerar um rendimento sustentável.
Para os investidores tradicionais, a diminuição das taxas de juro tem
sido acompanhada pela diminuição da volatilidade das obrigações,
o que cria um ambiente favorável à compra e retenção e, em muitos
casos, ao investimento passivo em obrigações.
Olhando para o futuro, com as taxas de juro ancoradas pelas
políticas de taxa de juro zero na Europa e, a aumentar, nos EUA,
a seleção ativa de crédito — tirando partido de oportunidades
longas e curtas, juntamente com picos periódicos de volatilidade,
tais como o verificado em 2020 — deverá oferecer aos investidores
uma oportunidade de gerar retornos superiores em comparação
com a estratégia de compra e retenção que se revelou vantajosa
para os investidores nas décadas anteriores.
Esta abordagem ativa tem a vantagem adicional de reduzir a
sensibilidade a movimentos direcionais nas taxas de juros e/ou
nos spreads de crédito. Desta forma, os investidores deverão estar
mais protegidos de um aumento das taxas, como vimos durante
grande parte de 2021, ou mesmo de um alargamento dos spreads
de crédito, comum nesta fase do ciclo económico.
Além disso, tal como, na última década, os investidores se voltaram
inicialmente para mercados de crédito alternativos para alcançar os

objetivos de investimento a que se propunham, os investidores com
objetivos de rendimento terão de voltar a ampliar o seu universo e
incorporar os prémios de risco de falta de liquidez e aumento da
volatilidade, através de produtos estruturados, para conseguirem
obter maiores retornos da carteira.
Historicamente, subsetores de rendimento fixo, tais como
empréstimos alavancados e dívida de mercados emergentes,
incorporam o prémio de risco de falta de liquidez nos retornos
históricos, o que beneficiou os investidores ao longo da última
década. Assim, da mesma forma que os investidores exploraram
estes segmentos anteriormente novos, deverãovoltar a analisar
outrosnichos do mercado em que sejam compensados por
abdicarem de liquidez diária, para aumentar os retornos
esperados. Acreditamos que os segmentos de créditos comerciais,
empréstimos ao consumo e investimento em apólices de seguros
de vida, e mesmo infraestruturas e imobiliário, poderão ajudar a
aumentar os retornos dos investidores em 2022.
Tal como aconteceu com os segmentos de empréstimos
alavancados e, antes destes, com a dívida de mercados
emergentes, a novidade permite aos gestores especializados
acrescentar valor significativo através da seleção de investimentos
cujo prémio de risco de falta de liquidez em oferta seja mais
elevado. Além disso, tal como acontece com as estratégias de
crédito long-short, a menor sensibilidade a movimentos mais
amplos do mercado obrigacionista significa que estas estratégias
menos líquidas deverão oferecer alguma proteção contra futuros
aumentos das taxas de juro ou da volatilidade do mercado de
crédito.
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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Desafios da transição
climática global
A transição energética atualmente em curso é diferente. Será a primeira na história em que o objetivo
final é conseguir mais energia com menos carbono e, sem dúvida, implicará um maior esforço nos
primeiros anos da transição.

N

o passado, as transições energéticas implicaram
o desenvolvimento de tecnologias que ofereciam
maneiras de aceder a mais energia baseada em carbono
com menos esforço, e a eliminação efetiva das restrições
ao crescimento económico decorrentes do fornecimento
de fontes de energia existentes.

As transições energéticas do passado levaram muitos anos
ou mesmo décadas, e sem os desafios que a transformação
que temos pela frente tem de ultrapassar, o que indicia que
o caminho a percorrer envolverá maior complexidade e,
como estamos a verificar em muitas partes do mundo neste
momento, maior volatilidade.

A atual transição energética é diferente. Será a primeira em
que o objetivo final é conseguir mais energia com menos
carbono e, sem dúvida, implicará um maior esforço nos
primeiros anos da transição.

A dimensão da complexidade e da volatilidade dependerá de
quão reativa, e idealmente proactiva, a economia global for
no que toca a a enfrentar os desafios futuros, estimulando
a inovação e criando valor na sequência da destruição de
valor que será uma parte inevitável da transição.

A energia verde oferece a promessa animadora de custo
energético marginal zero. No entanto, as tecnologias
fundamentais para descarbonizar a cadeia de valor da
energia — eólica, solar e baterias — ainda não possuem a
dimensão necessária para substituir integralmente a atual
infraestrutura global de combustíveis fósseis. As energias
solar e eólica representam apenas 3,3 % do consumo final
global de energia, e foram precisos mais de 20 anos para
alcançar este número ainda modesto.

Neste momento, a abordagem dominante aos desafios
climáticos continua a ser reativa. De facto, as estimativas
do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC) indicam que as temperaturas globais já estão 1,2˚C
acima dos níveis pré-industriais, pelo que a margem de
manobra antes que o mundo ultrapasse o limiar de 1,5˚C
de aquecimento adotado para as próximas duas décadas
é muito pequena.

A ENER G I A E Ó L I C A E A SO L AR AI N D A RE PRE SE N TAM
A P ENA S 3% D O C O N SU MO F I N AL G L O BAL D E E N E RG I A
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Fontes: Ourworldindata.org, BP Análise Estatística da Energia Global e UBP
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Para uma economia global que ainda procura recuperar totalmente da
pandemia, a abordagem reativa, embora preocupante, é compreensível,
uma vez que representa uma menor carga no curto prazo sobre as
economias que têm sido mais atingidas nos últimos anos.
No entanto, a cada vez maior frequência de eventos meteorológicos
extremos tem obrigado os mercados a reagir e a ter em conta as futuras
alterações climáticas. Por exemplo, dado o aumento de frequência dos
furacões que têm provocado inundações extremas numa área cada
vez mais ampla dos EUA nos últimos anos, as taxas de seguro contra
inundações devem aumentar até 77 % para os quase 5 milhões de
participantes no Programa Nacional de Seguro contra as Inundações
dos EUA. Do mesmo modo, na Europa, os bancos europeus estão a
restringir cada vez mais a concessão de crédito devido aos impactos
climáticos.
Estes desenvolvimentos têm resultado em gastos com infraestruturas
por parte dos afetados, de forma reativa, de forma a mitigar os efeitos
de futuros eventos meteorológicos. Com efeito, para as empresas
orientadas para o fornecimento deste tipo de soluções, estas
oportunidades estão a deixar de ser pontuais e a transformar-se em
fluxos de anuidades futuras, uma vez que estes gastos são cada vez
mais recorrentes e criam novas oportunidades de negócio futuro.

A substituição da
atual cadeia de valor
energética pode custar
até 50 biliões de dólares.
Além disso, enquanto procura substituir as infraestruturas energéticas
baseadas no carbono, o mundo vai precisar de mais energia no curto
prazo para conseguir a transição. Entretanto, , a atual crise energética
está a forçar alguns países a recuar e recorrer aos combustíveis fósseis
tais como o carvão. No entanto, a crise mostra sinais de estimular
mudanças reativas, à medida que os consumidores procuram evitar
perturbações futuras investindo em sistemas solares particulares,
por exemplo, para se precaverem de falhas na rede elétrica na
eventualidade de a corrida aos combustíveis fósseis continuar no
curto prazo.
Felizmente, estas medidas reativas poderão ser acompanhadas por
medidas proativas para substituir o sistema energético baseado em
carbono, numa ação liderada por produtores que utilizam energia
eólica, solar e baterias à escala industrial.
As empresas que têm a capacidade de construir, instalar e operar
ativos renováveis e a respetiva infraestrutura estão preparadas para
beneficiar de décadas de crescimento, embora a expansão não seja
necessariamente fácil e os desafios do amanhã possam ser difíceis
de identificar atualmente.

Por sua vez, as empresas cujos modelos de negócio se baseiam
inteiramente em combustíveis fósseis enfrentam uma potencial extinção
no longo prazo. No entanto, isto também representa uma grande
oportunidade para que as empresas que se encontrem nesta situação
evoluam. É o caso de muitas empresas mundiais de petróleo e gás. De
facto, é provável que a crise energética atual as venha ajudar a tomar
medidas, uma vez que podem utilizar os resultados dos elevados preços
dos combustíveis fósseis para reorientarem o investimento de capital
tradicional em petróleo e gás para ativos renováveis. Desta forma, estas
empresas poderão dar um contributo crucial para a transformação
energética. Se não o fizerem, enfrentam um declínio estrutural e o
risco de ver o que, no passado, eram ativos produtivos e rentáveis
transformarem-se em ativos irrecuperáveis nos próximos anos.
Embora as empresas possam assumir a liderança na transição
energética global e estejam cada vez mais a fazê-lo, os governos e os
decisores políticos terão também um papel importante a desempenhar,
que não se cinge apenas à pressão regulatória que estão a aplicar para
estimular a transformação, mas também através da eliminação do risco
da proposta de investimento.
Para alcançar o objetivo de zero emissõesas até 2050, algumas
estimativas sugerem que será necessário gastar até 50 biliões de dólares
para substituir as infraestruturas energéticas existentes atualmente no
mundo inteiro, uma ordem de grandeza maior do que o investimento
que foi necessário para industrializar a China nas últimas décadas.
Desta forma, assim como a China beneficiou da queda das taxas de juros
para conseguir um financiamento mais atrativo para os seus ambiciosos
planos de investimento de capital, provavelmente os decisores políticos
terão de assegurar custos de financiamento igualmente baixos de forma
a incentivar o setor privado a empregar capital e engenho numa escala
que os governos sozinhos não poderão alcançar.
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CHINA

O cenário mudou
A viragem da China para uma era de «prosperidade comum» significa que as autoridades precisam
de reequilibrar a economia, adotando um modelo de crescimento baseado no consumo interno.
Esta mudança, que começou em 2021, alterou a narrativa tradicional do investimento no mercado
Chinês, criando desafios e oportunidades estratégicas a médio prazo para os investidores mais ágeis.
Desde novembro de 2020, os reguladores têm sido
proativos na implementação de uma vasta gama de
ferramentas para resolver as deficiências estruturais da
economia. Entre estas deficiências contam-se o papel das
plataformas tecnológicas, a desigualdade de rendimentos,
a elevada dívida das empresas e o desgaste evidente do
tecido social da China, resultado de muitos anos de rápido
crescimento do PIB durante a era caracterizada pelo lema
«enriquecer é glorioso» de Deng Xiaoping.
Diante destes desafios, o Presidente Xi Jinping anunciou
uma nova época de «prosperidade comum». Sob este
novo paradigma, o objetivo geral será atingir o estatuto
de alto rendimento até 2025. Esta ambição exige um
aumento substancial do rendimento nacional bruto (RNB)
per capita, que era de 10 610 USD em 2020. Para alcançar
este objetivo, a China procurará acelerar as reformas, de
modo a aumentar a proporção da remuneração do fator do
trabalho no PIB e aliviar as pressões demográficas.

A aposta da China nas
reformas sem descurar
o crescimento afigura-se
difícil e faz antever um
abrandamento estrutural.
Para ser bem-sucedida nesta viragem, a China irá procurar
realinhar os fatores de produção, direcionando-os para o
trabalho e afastando-os do capital, o que exigirá medidas
redistributivas e a mobilização do setor privado. Este último
desenvolveu-se rapidamente na ausência de concorrência
externa, mas os atores estabelecidos estão agora a ser
encarregados de gerar valor social e não apenas retornos
financeiros, o que poderá levar a uma nova trajetória de
crescimento dos lucros mais moderada para alguns.
Além disso, começaram a ser implementadas regulações
mais rígidas destinadas a aliviar os «três encargos» que
pesam sobre as famílias — habitação, educação e saúde —
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na esperança de que possam estimular o consumo privado
e promover taxas de fertilidade mais elevadas para reverter
os efeitos que a política de um filho único tiveram sobre o
crescimento geral da população da China. Com a meta de
se tornar uma economia de alto rendimento até 2025, é de
esperar um ritmo rápido de reformas em 2022, prevendose que o aumento da volatilidade observado na segunda
metade de 2021 continue até que seja estabelecida uma
nova base estável e os investidores tenham incorporado
nas suas avaliações este novo normal.
Embora os investidores possam vir a assistir a um alívio
cíclico em 2022 após o abrandamento em 2021, a aposta
da China nas reformas sem descurar o crescimento
afigura-se difícil. Embora, para alcançar o estatuto de alto
rendimento, a China necessite de um crescimento de 4,5 a
5,0 %, os investidores deverão esperar que o PIB desacelere
novamente para 5,0 % em 2022 e comece gradualmente a
tender para 4,0 % até ao final do quinquénio, o que indicia
uma desaceleração duradoura para a China.
Neste contexto, o rigor das políticas poderá manter-se
para que as autoridades possam avançar com as reformas
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CHINA

C H I N A: A E C O N O MI A E N F RE N TA U M A
D E SAC E L E RAÇ ÃO E ST RU T U RAL
O Presidente Xi Jinping foi incumbido de abordar a crescente desigualdade
e de promover um crescimento sustentável à medida que a China entrava
num período de desaceleração estrutural, que começou durante o 12.º
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Abordagem ao novo paradigma
do setor tecnológico na China

O

ambiente regulatório na China para as empresas de tecnologia
focadas no consumidor tornou-se significativamente mais
restritivo em 2021. Tal acontece após uma década de expansão
robusta da indústria, facilitada pela existência de um número
relativamente pequeno de regras. Acreditamos que a nova era de
maior escrutínio veio para ficar, e é provável que, em 2022, sejam
tomadas mais medidas para cumprir os objetivos regulatórios.

digital do mundo e a gerar oportunidades para os investidores de
longo prazo em tecnologia de consumo. Mesmo com 1,01 mil
milhões de utilizadores online, a taxa de penetração da Internet
de 71,6 % na China, aliado à «abertura» dos novos utilizadores
da Internet para as novas tecnologias, facilita o lançamento em
grande escala de inovações para os consumidores, em prazos
muito curtos.

As empresas chinesas de tecnologia de consumo terão de ser
cautelosas neste novo enquadramento. O anterior modus operandi,
que consistia em «inovar primeiro, fazer perguntas depois», deixou
de aceitável. O prémio associado ao domínio do mercado será
potencialmente menor, uma vez que os líderes deixaram de poder
recorrer a uma estratégia de expansão agressiva ou de afastamento
da concorrência pela simples utilização da respetiva dimensão e
capacidade financeira. Dado que as empresas terão de enfrentar
custos mais elevados para se manterem em conformidade com
os novos regulamentos e para responderem ao aumento das
expectativas de responsabilidade social corporativa, o mercado
poderá continuar durante o início de 2022, a ajustar a avaliação
e as expectativas de crescimento de resultados das grandes
empresas do setor, que adicionalmente parecem estar a atingir
um estado de maturação.

No entanto, será cada vez mais importante ser bastante seletivo
na área de “deep tech”, devido à forte componente de I&D e ao
horizonte temporal de retornos mais longo que a caracteriza,
não obstante o apoio político e fiscal do governo. A China é líder
mundial em tecnologia de inteligência artificial e na sua aplicação
às áreas de condução autónoma, fala e reconhecimento facial,
pelo que pode tirar proveito de uma grande base de dados para
acelerar o tempo de chegada ao mercado.

Por conseguinte, os investidores terão de passar a investir numa
fase mais embrionária do ciclo de crescimento das empresas,
para evitar os custos sociais que os líderes de mercado têm de
incorrer. Ainda assim, a China continua a ser a maior economia

Além disso, a transição para a energia limpa e a eletrificação de
veículos estão associadas às metas do país de atingir um pico
de emissões de carbono em 2030 e de chegar ao zero até 2060,
mantendo a liderança mundial nessas indústrias.
Embora estes temas continuem alinhados com os objetivos
políticos mais amplos da China, os investidores terão de se focar
cada vez mais nas tendências ao nível de empresa e de indústria,
e de se certificar de que os potencialmente custos sociais são
incorporados nos modelos de negócio para garantir taxas de
retorno interessantes.
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De facto, com uma crise energética em ebulição e com a manutenção
de riscos relacionados com a COVID à medida que nos aproximamos
do final de 2021, novas medidas anticíclicas poderão começar a
ser implementadas no segundo trimestre de 2022. Desta forma,
no início de 2022 deverá haver mais certezas quando à situação
regulamentar futura. Mesmo que surjam estímulos económicos e
de ordem regulamentar, acreditamos que uma abordagem bottomup de seleção individual de empresas — que favoreça modelos de
negócio que visem obter retornos sociais e financeiros — tenha cada
vez mais importância, mesmo nos setores de crescimento favoritos
da economia chinesa.

1984

estruturais, sobretudo no que se refere à habitação e ao mercado
imobiliário em geral. No entanto, será tolerada uma ligeira flexibilização
que permita amenizar as flutuações do ciclo económico e compensar
choques exógenos.

EUROPE

Restabelecer a disciplina fiscal
na zona euro
Na sequência da pandemia e tendo em conta as lições aprendidas com a crise europeia de 2012,
a política orçamental da UE já não se pode limitar a restabelecer os défices orçamentais e os limites
máximos da dívida pública acordados no Tratado de Maastricht. Pelo contrário, deverá revê-los ou
até reformá-los radicalmente.

A

s regras de Maastricht foram suspensas, de modo
a permitir que os governos europeus combatam
eficazmente a pandemia. O cumprimento das regras
relativas à disciplina orçamental (com limitação do défice
orçamental a 3 % do PIB), à dívida do setor público (limitada
a 60 % do PIB) e à supervisão da Comissão Europeia — o
Semestre Europeu dá aos governos objetivos de médio
prazo no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento
— está previsto ser retomado em 2023. No entanto, este
prazo parece ser demasiado curto e exigiria que os países
adotassem medidas de austeridade excessivas. Além
disso, a Comissão Europeia iniciou uma revisão estratégica
das suas regras fiscais.
Um requisito mínimo para evitar a estagflação é um
compromisso que permita uma interpretação altamente
flexível das regras, e o fundo de recuperação e resiliência
do Próxima Geração UE (NGEU) poderá trazer reformas
mais claras.

Regras altamente flexíveis
no âmbito do Tratado
de Maastricht são um
requisito mínimo.
Além disso, dadas as novas metas ambientais e a despesa
necessária de cada país, a forma como a política fiscal é
avaliada atualmente parece obsoleta. As regras do Pacto
de Estabilidade e Crescimento são complexas e continuam
em grande parte a não ser aplicadas, dado que as decisões
de penalizar os países estão a ser adiadas. O progresso
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lento das reformas torna a política fiscal pró-cíclica, o que
agrava as recessões e não permite restaurar os excedentes
quando as economias apresentam um crescimento
acentuado. Em muitos casos, a austeridade fiscal levou a
uma redução no investimento do setor público, o que teve
como consequência o subinvestimento em infraestruturas
e novas tecnologias.
2022 será um ano de intensas negociações com vista a
redefinir o quadro da política fiscal europeia. O trabalho
realizado por várias organizações europeias deu azo a
quatro temas para discussão, havendo uma série de
medidas que depende da vontade política e do cenário
que venha e emergir em 2022.
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Itália

Reformular a UE

A

União Europeia viveu uma profunda recessão económica durante a
pandemia, mas demonstrou capacidade de recuperação e de ação
concertada. A crise do COVID-19 demonstrou que a UE é vulnerável a
uma série de fatores, tais como a dependência dos países de mercados
emergentes no que respeita a produtos manufaturados e medicamentos
e de certos mercados exportadores , bem como uma diversificação
insuficiente nos setores industrial e tecnológico, comparativamente a
outras regiões económicas.
1) Revisão dos critérios relativos aos défices (3 % do
PIB) e à dívida (60 % do PIB); estes valores poderão
ser aumentados de forma a ter em conta o contexto
atual, mas, para tal, seria necessária a alteração de
tratados europeus.
2) Maior flexibilidade na avaliação dos critérios do
défice e da dívida e maior rapidez na realização de
ajustamentos país a país. É provável que a análise
se concentre na despesa pública líquida e não em
cálculos complexos do défice. As regras poderiam
ser menos rigorosas e não restringir o investimento
se o investimento estratégico não fosse considerado
como despesa pública ordinária no cálculo do défice.
3) O fundo NGEU poderia ser transformado num
instrumento permanente. O objetivo seria desenvolver
uma versão europeia do FMI para dar uma resposta
fiscal e monetária com um objetivo de convergência
no médio prazo ajustado a cada situação específica,
ajuda cíclica e a capacidade de responder a choques
externos com recursos próprios e permanentes,
tendo por base a solidariedade e transferências
dentro da zona euro.
4) Um papel mais importante para o Parlamento
Europeu no processo orçamental.
Estas mudanças poderiam reforçar a importância da
despesa pública estratégica, bem como acelerar o
processo de mudança da zona do euro. A resiliência
contra choques externos tem sido vital nos últimos
anos, o que sublinha a necessidade de uma ação fiscal
e monetária coordenada. Por fim, a dívida europeia e
as dívidas dos Estados-membros, que aumentaram
ao longo do tempo e durante as recentes crises,
devem permanecer sustentáveis, tanto aos olhos dos
contribuintes como dos mercados.

O panorama económico e político da Europa foi reconfigurado pela saída
do Reino Unido da UE e pela resposta à pandemia: a criação do plano de
recuperação e estímulo (Próxima Geração UE) e a introdução de mecanismos
de transferência entre os Estados-membros criam a base para uma nova
União que dispõe de novos instrumentos de intervenção.
A união monetária é a pedra angular do projeto Europeu. Evitou a desagregação
da Zona Euro e permitiu novos tipos de apoio económico através da compra
de títulos de dívida pública e de empresas, bem como de uma redefinição
da meta de inflação do BCE.
A União Europeia lançou as bases para a Zona Euro trabalhar de uma nova
forma, com a emissão de dívida comum e transferências entre os Estadosmembros . Embora esta ação coletiva não constitua uma verdadeira união
fiscal, acompanha a ação nacional e abre o caminho para novas reformas.
Assim, a Zona Euro está num ponto de viragem: se houver uma vontade
política clara, os princípios de atuação poderão ser redefinidos no sentido
de se atingir uma maior integração. Este último ponto foi enfatizado pelo
partido SPD e pelos Verdes na recente campanha eleitoral alemã, e reflete
também a estratégia adotada por França, , bem como as decisões fiscais
e políticas tomadas por Espanha e Itália. A Zona Euro enfrenta grandes
desafios, que ultrapassam as questões monetárias e fiscais e incluem uma
maior cooperação europeia nos domínios da saúde (produção e distribuição),
energia (compras conjuntas e armazenamento estratégico) e defesa. Além
disso, a cooperação europeia em questões climáticas está finalmente a
ganhar forma.
Estas novas ferramentas podem representar uma grande oportunidade para
a Zona Euro. A nova abordagem terá um impacto substancial no médio prazo
e poderá aumentar o potencial de crescimento, pondo fim ao declínio da
produtividade da Zona Euro e permitindo superar o desafio do envelhecimento
da população. O maior enfoque em novas tecnologias é uma oportunidade,
, mas também uma obrigação, dadas as ambições declaradas pelos EUA e
China. Tornaria a Zona Euro mais autossuficiente e menos exposta a choques
externos.: passaria a ter um ciclo de crescimento mais dependente da
procura interna, além de que uma maior integração permitir-lhe-ia beneficiar
de sinergias regionais e setoriais. Por fim, em termos geopolíticos, uma Zona
Euro forte e unida seria uma resposta ao crescente isolacionismo dos EUA
dos últimos anos e ao crescente Sinocentrismo da China.
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GEOPOLÍTICA EUA-CHINA

Uma viragem americana para a Ásia
É provável que as tensões geopolíticas regressem quando em 2022 o Presidente Biden voltar a
atenção para a política externa. As tensões comerciais poderão dissipar-se se os EUA eliminarem
certas tarifas para aliviar as pressões sobre as cadeias de valor. No entanto, a fonte de pressão
poderá mudar, devido à formação continuada de coligações multilaterais lideradas pelos EUA e às
restrições ao acesso por parte da China a tecnologias de ponta.

O

Presidente Biden passou, sem surpresa, grande parte do
primeiro ano do mandato a tratar de assuntos internos
urgentes, incluindo a resposta à pandemia, o teto da dívida dos
EUA e os programas fiscais que propôs e que continuam em
negociação no Congresso dos EUA.
No entanto, no segundo ano do mandato, Biden poderá tentar
concentrar-se na política externa, tal como aconteceu com o
seu antecessor, Donald Trump, que iniciou uma guerra comercial
em janeiro de 2018, quase exatamente um ano depois de tomar
posse. Embora as especificidades da política de Biden para a
China ainda não sejam conhecidas, os desenvolvimentos na
segunda metade de 2021 indiciam que a administração de
Biden trará de volta a «Viragem para a Ásia» da era Obama,
que deverá ganhar forma em 2022.
Assim, os investidores poderão assistir a um descongelamento
das relações comerciais EUA-China no novo ano. Dado que as
perturbações nas cadeias de valor conduziram um aumento
da inflação nos EUA, a administração Biden parece disposta
a usar o alívio em algumas taxas aduaneiras como uma forma
de alcançar objetivos internos. De facto, com as compras de
bens norte-americanos por parte da China ainda 40 % abaixo
da meta estabelecida na Fase Um do Acordo Comercial, os
EUA têm alguma margem para aliviar as tensões comerciais nos
próximos meses, enquanto a China poderá igualmente beneficiar
internamente com o aumento da oferta de bens agrícolas.
No entanto, os progressos no comércio poderão dissimular uma
mudança mais ampla nas prioridades dos EUA. Em particular, a
retirada dos EUA do Afeganistão, o aprofundamento dos laços
entre os quatro países do Diálogo de Segurança Quadrilateral,

ou Quad, — EUA, Japão, Índia e Austrália — e o anúncio,
em finais de 2021, de um pacto trilateral de segurança entre
a Austrália, o Reino Unido e os EUA (AUKUS) indiciam uma
mudança no enfoque dos EUA, que parece afastar-se do
Médio Oriente na direção de uma abordagem multilateral
para conter a influência da China na vasta região do IndoPacífico, e não apenas do ponto de vista comercial.
Uma vez que as taxas aduaneiras são uma forma inviável
de alavancagem, o acesso a tecnologia avançada e aos
mercados de capitais em USD continuam a ser pontoschave de potencial pressão estratégica, especialmente
num momento em que a China procura estabelecer um
novo paradigma doméstico (ver p.18 para mais informação).

O risco não é um
conflito iminente, mas
um erro de cálculo por
parte das duas maiores
economias do mundo.
Os decisores políticos chineses não estão alheios a
estas ameaças. Nos últimos meses, aeronaves chinesas
realizaram manobras na zona de identificação de defesa
aérea de Taiwan num momento em que a China estabelece
as suas linhas vermelhas para a nova administração dos
EUA. Paralelamente, as múltiplas rondas de conversações
entre comandantes militares da China e da Índia não deram
azo a um acordo, o que dificulta o abrandamento das
tensões nesta fronteira cada vez mais instável.
Embora as tensões sejam elevadas, o principal risco que
os investidores enfrentam não é o conflito iminente entre
as duas maiores economias do mundo, mas um erro de
cálculo que pode levar as economias à recessão, tal como a
guerra comercial EUA-China de 2018-2019 ameaçou fazer.
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GESTÃO DO RISCO

Gerir o risco num contexto
de mudança
Em 2022, os investidores terão de conviver com os riscos da economia da era pandémica, que são
novos e sem precedentes. A abordagem ativa da UBP à gestão do risco permite aos investidores
não apenas mitigar estes riscos, mas também aproveitar as mudanças e tirar partido das alterações
no longo prazo que se continuarão a desenvolver na era pós-pandémica.
O ciclo económico da era pandémica apresenta riscos
únicos, bem como oportunidades sem precedentes para os
investidores. O ciclo em si começou com a recessão mais curta
e acentuada, seguida da recuperação económica mais rápida
e mais pronunciada da história.
Em 2022, à medida que economia norte-americana for
acompanhando a da China, devendo ser seguida pela Europa
na fase de miniciclo desta expansão, os investidores terão não
só de abraçar as mudanças que resultam da evolução do ciclo
económico, mas também os novos riscos que surgem no horizonte.

A abordagem ativa à gestão
de risco que serve de base à
filosofia de investimentos de
preservação e crescimento da
UBP permite aos investidores
dedicarem-se aos temas de
transformação estrutural.
A própria passagem para o miniciclo indicia um período de retornos
mais modestos para os investidores em ações e rendimento fixo,
com quedas mais acentuadas e maior volatilidade do que as
observadas durante a fase de recuperação que acaba de terminar.
Igualmente importante, todos os miniciclos desde os anos 90
decorreram de eventos de crédito localizados, ou seja, a crise
do México de 1994, as crises asiática e russa de 1997-1998 e
a crise da dívida soberana da Zona Euro de 2011-2012. Assim,
no próximo ano, será uma opção prudente adotar uma gestão
proativa do risco na classe de rendimento fixo, que passa por
aproveitar oportunidades de rendimento não correlacionadas
com a volatilidade das taxas de juro e do crédito.
Com a volatilidade dos mercados acionistas a cair para mínimos
históricos à medida que 2021 se aproxima do fim, as estratégias

de opções estão mais uma vez a oferecer uma proteção
apelativa num momento em que os decisores políticos do
mundo inteiro tentam conter as pressões inflacionistas bem
como estimular o investimento numa economia global mais
verde nas próximas décadas.
O realinhamento das alianças geopolíticas numa altura em
que a China tenta transformar a sua economia doméstica
traz uma nova incerteza para o cenário global. A China tem
sustentado o crescimento global desde a viragem do século.
No entanto, devido à perspetiva de um abrandamento
estrutural ao longo dos próximos anos e ao risco de
formação de novas alianças na região do Indo-Pacífico
com vista a conter as ambições globais da China, o risco
de um erro na política transpacífica entre as duas maiores
economias do mundo voltou a surgir.
Por conseguinte, a abordagem de gestão ativa do risco que
serve de base à filosofia de investimentos de preservação
e crescimento da UBP permite aos investidores mitigar
não apenas os riscos típicos do ciclo económico, mas
também os riscos únicos que esta entrada numa nova era
pós-pandémica apresenta.
Com a mitigação destes riscos, ficamos mais preparados
para a mudança e para capitalizarmos as oportunidades que
surgem durante momentos de volatilidade, permitindo aos
nossos clientes focarem-se nos temas de transformação
estrutural , os quais continuam a ganhar forma no mundo
pós-pandémico.
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Chief Investment Officer (CIO) Global e Co-CEO Asset Management
Michaël Lok tem mais de 20 anos de
experiência em gestão de património e
ativos, tendo integrado a UBP em 2015,
exercendo as funções de Head of Investment
Management. Anteriormente, foi Global Head
of Asset Management no Indosuez Wealth
Management (Grupo Crédit Agricole), onde
desenvolveu uma gama de fundos OICVM
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mandatos e soluções de investimento

dedicadas a UHNWI com enfoque na Ásia
e América Latina. Antes, havia exercido as
funções de Head of Investment e de Head
of Risk & Quantitative Portfolio Management.
Além disso, foi gestor de carteiras no Banque
Martin Maurel e no HSBC France (ex-CCF).
Michaël Lok concluiu dois mestrados: um
em Finanças (DESS) e outro em Banca e
Finanças (DEA) na Universidade de Aix-enProvence.

NORMAN VILLAMIN
Chief Investment Officer (CIO) Wealth Management
Norman Villamin integrou a UBP em
novembro de 2015 como Head of
Investment Services and Treasury &
Trading da UBP Zurique. Foi nomeado
CIO Wealth Management em 2016. Com
mais de 20 anos de experiência na gestão
de património, não apenas em funções
consultivas mas também em funções
discricionárias, Norman Villamin foi Chief
Investment Officer do Coutts International,
Head of Investment Analysis & Advice do

Citi Private Bank na Ásia-Pacífico, bem
como Head of Asia-Pacific Research no
HSBC e Head of Asia-Pacific Strategy no
Morgan Stanley, trabalhando a partir de
Hong Kong e Singapura. Norman Villamin é
licenciado em Administração de Empresas
pela Universidade de Michigan e tem um
mestrado em Administração de Empresas
pela Universidade de Chicago.

PATRICE GAUTRY
Economista-chefe
Patrice Gautry integrou a UBP em
Genebra em fevereiro de 2000 e dirige
o departamento Economic & Thematic
Research do banco. Antes disso, entre
1991 e 1999, trabalhou no departamento
de gestão de ativos institucionais do
Grupo HSBC em Paris, exercendo
as funções de diretor de economia e
estratégia de investimento. Entre 1988 e

1991, foi gestor de European diversified
SICAV e de carteiras de fundos de
investimento do Grupo EcofiFinance.
Patrice Gautry concluiu um mestrado
de investigação (Diplôme d’Études
Approfondies) em Economia no HECCESA Paris e na Universidade de Orleães,
com especializações em Moeda, Finanças
e Banca.

PETER KINSELLA
Global Head Forex Strategy
Peter Kinsella tem mais de 14 anos de
experiência em gestão de património e
banca de investimento, tendo integrado a
UBP em novembro de 2018. Anteriormente,
foi Head of Emerging Market Research no
Commerzbank, onde geriu uma equipa
internacional que atuava nas principais
economias dos mercados emergentes
(Rússia/CEI, EMEA, China e América
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Latina). Peter Kinsella tem larga experiência
em técnicas avançadas de cobertura de
risco cambial e gestão de risco, adquirida
enquanto FX & Derivatives Trader na Pioneer
Investments/Amundi. Peter Kinsella tem
dois mestrados, sendo um em Economia
pela London School of Economics (Reino
Unido), e o outro em Direito e Economia
pela Universidade de Bolonha (Itália).
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Informations importantes
Este documento é uma comunicação de natureza promocional que contém
INFORMAÇÕES GERAIS relativas a serviços financeiros e/ou instrumentos financeiros
e reflete a opinião exclusiva da Union Bancaire Privée, UBP SA e/ou de qualquer outra
entidade do Grupo UBP (doravante, o “UBP”) à data da sua emissão. Este documento
poderá conter recomendações genéricas, mas não é, nem deve ser interpretado
como sendo, uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com
o UBP, para comprar, subscrever ou vender qualquer moeda, produto ou instrumento
financeiro, para fazer qualquer investimento ou participar em qualquer estratégia de
negociação específica, em qualquer jurisdição onde a oferta ou solicitação não seria
autorizada, ou dirigida a qualquer pessoa à qual seria ilegal dirigir essa mesma oferta ou
solicitação. Este documento visa exclusivamente fornecer uma visão global para fins de
discussão, a fim de determinar o interesse dos clientes. Não substitui um prospeto, um
Documento de Informação Fundamental [Key Information Document] (KID, na sigla em
inglês) um Documento de Informações Fundamentais destinadas a Investidores [Key
Investor Information Documents] (KIID, na sigla em inglês) ou qualquer outro documento
legal relativo a qualquer instrumento financeiro específico, os quais podem ser obtidos
gratuitamente junto do UBP ou da sede social do emitente do instrumento em causa,
conforme o caso. As opiniões aqui expressas não têm em conta as circunstâncias,
objetivos ou necessidades de clientes particulares.
Neste documento, o UBP não presta qualquer declaração quanto à adequação, para
qualquer cliente em particular, dos instrumentos ou serviços financeiros descritos, nem
quanto aos seus desempenhos futuros. Os clientes que pretendam obter mais informações
acerca de instrumentos financeiros específicos poderão solicitá-las ao UBP e/ou ao
respetivo Relationship Manager. Quando se ponderar a realização de um investimento,
as informações relativas aos riscos associados a cada instrumento financeiro devem
ser comunicadas em tempo útil, através de meios independentes, antes da tomada
da decisão de investir. Em todo o caso, cada cliente deverá tomar as suas próprias
decisões independentes relativamente a quaisquer valores mobiliários ou instrumentos
financeiros aqui mencionados e relativamente ao mérito ou à adequação de qualquer
investimento. Antes de realizar qualquer transação, os clientes são convidados a ler
cuidadosamente os avisos relativos aos riscos e os regulamentos previstos no prospeto
ou noutros documentos legais e são encorajados a procurar aconselhamento profissional
independente junto dos seus consultores financeiros, jurídicos, contabilísticos e/ou fiscais
no que diz respeito aos seus objetivos de investimento, à sua situação financeira e às
suas necessidades específicas.
O UBP analisa os instrumentos financeiros com base na oferta do mercado e pode
manter e/ou procurar desenvolver parcerias comerciais com terceiros para esse fim; o
UBP poderá ainda criar os seus próprios instrumentos financeiros. Esta informação de
caráter genérico não é, assim, independente dos direitos de propriedade intelectual do
UBP ou das suas partes relacionadas, o que poderá conflituar com os interesses do
cliente. O UBP dispõe de políticas que regem os casos de conflitos de interesses e adota
medidas organizacionais adequadas para prevenir potenciais conflitos de interesses.
A informação contida neste documento não resulta de qualquer análise financeira na
aceção das “Diretivas relativas à Independência dos Estudos Financeiros” da Associação
Suíça de Banqueiros [Swiss Banking Association’s “Directives on the Independence
of Financial Research”] nem de qualquer estudo de investimento independente, nos
termos em que o mesmo é definido no âmbito da DMIF ou de outros regulamentos da
UE. Os regulamentos da UE não regem as relações estabelecidas com entidades do
UBP localizadas fora da UE.
Os investimentos aqui mencionados podem estar sujeitos a riscos difíceis de quantificar
e de integrar na avaliação dos investimentos. De um modo geral, os produtos que
comportam um elevado grau de risco, tais como os derivados, os produtos estruturados
ou os investimentos alternativos/não tradicionais (tais como os fundos de cobertura [hedge
funds], os fundos de private equity, os fundos imobiliários, etc.) só são adequados para
clientes que tenham capacidade para compreender e para assumir os riscos envolvidos.
O valor de qualquer investimento de capital pode ficar em risco e parte ou a totalidade do
capital original pode ser perdido. Os investimentos são expostos a flutuações cambiais,
podendo o valor dos mesmos sofrer aumentos ou reduções. As flutuações nas taxas de
câmbio podem causar aumentos ou decréscimos nos rendimentos do cliente e/ou do
valor da carteira. O cliente pode ser exposto a riscos cambiais quando um instrumento
financeiro ou o investimento subjacente a um instrumento financeiro for expresso em
moeda diferente da moeda de referência da carteira do cliente ou da moeda do seu
país de residência. Para mais informações em matéria de riscos, deverá ser consultada
a brochura intitulada “Características e riscos de determinadas operações financeiras”.
Ao prestar serviços de consultoria para investimento ou de gestão de carteiras, o UBP
considera e avalia todos os riscos financeiros relevantes, entre os quais se incluem os
riscos em matéria de sustentabilidade. O conceito de risco em matéria de sustentabilidade
é definido pelo Regulamento (UE) 2019/2088 relativo à Divulgação de Informações
Relacionadas com a Sustentabilidade no Setor dos Serviços Financeiros como “um
acontecimento ou condição de natureza ambiental, social ou de governação cuja
ocorrência é suscetível de provocar um impacto negativo significativo no valor do
investimento”. Para mais informações sobre a nossa estratégia de gestão do risco em
matéria de sustentabilidade, visite [www.ubp.com].
Foram envidados esforços razoáveis no sentido de assegurar que o conteúdo deste
documento se baseia em informações e dados objetivos obtidos a partir de fontes
fidedignas. No entanto, o UBP não pode garantir que a informação recolhida pelo Banco
de boa fé, seja exata e completa, e declina qualquer responsabilidade por qualquer perda
ou dano resultante da sua utilização. Determinadas circunstâncias poderão alterar ou afetar
os dados recolhidos e as opiniões expressas à data da publicação. Por conseguinte, a
informação aqui contida poderá ser objeto de alterações, a qualquer momento e sem
aviso prévio. O UBP não presta quaisquer declarações ou garantias e não assume
qualquer compromisso, expresso ou implícito, relativamente a nenhuma das informações,
projeções ou opiniões aqui contidas, e declina qualquer responsabilidade por quaisquer
erros, omissões ou declarações incorretas que constem do documento. O UBP não
se compromete a atualizar este documento nem a corrigir quaisquer imprecisões que
eventualmente venham a tornar-se evidentes após a sua publicação.
Este documento pode referir-se ao desempenho passado dos instrumentos financeiros.
O desempenho passado não constitui um indicador de resultados atuais ou futuros. O
valor dos instrumentos financeiros pode diminuir ou aumentar. À exceção das declarações
relativas ao desempenho passado e a factos históricos, todas as declarações incluídas
neste documento são “declarações prospetivas”. As declarações prospetivas não
garantem desempenhos futuros. As projeções financeiras incluídas neste documento
não constituem previsões nem estimativas, sendo exemplos meramente ilustrativos
baseados numa série de expetativas e pressupostos atuais que poderão não ocorrer
tal como previstos. O desempenho real, os resultados, o valor de mercado e o prospeto
de um instrumento financeiro podem diferir substancialmente daqueles expressos ou

implícitos nas declarações prospetivas incluídas do presente documento. Os rendimentos
projetados ou visados estão inevitavelmente sujeitos a incertezas económicas, de mercado
e outras incertezas significativas que podem ter um impacto negativo no desempenho.
O UBP declina ainda qualquer obrigação de atualizar declarações prospetivas em face
de novas informações, acontecimentos futuros ou outras situações.
Os dados relativos ao desempenho, incluídos neste documento, não têm em conta as
taxas, comissões ou despesas cobradas aquando da emissão e resgate dos valores
mobiliários, nem quaisquer outros custos ou impostos que possam ser devidos. O
tratamento fiscal de qualquer investimento depende das circunstâncias individuais
do cliente e pode vir a ser objeto de alterações. Este documento não inclui qualquer
consultoria fiscal prestada pelo UBP e não reflete as circunstâncias individuais do cliente.
Este documento é confidencial e destina-se a ser utilizado apenas pelo respetivo
destinatário. Não é permitida a sua reprodução, total ou parcial deste documento. O UBP
proíbe expressamente a redistribuição deste documento, no todo ou em parte, sem a
sua autorização escrita, e declina qualquer responsabilidade pelas ações de terceiros a
este respeito. Este documento não se destina a distribuição nos EUA e/ou a cidadãos
ou residentes nos EUA ou entidades constituídas de acordo com as leis dos EUA [US
Persons] ou nas jurisdições onde a sua distribuição pelo UBP estaria sujeita a restrições.
Suíça: O UBP encontra-se autorizado a operar e é regulado na Suíça, pela Autoridade
Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça [Swiss Financial Market Supervisory
Authority] (FINMA, na sigla em inglês).
Reino Unido: O UBP encontra-se autorizado a operar no Reino Unido pela Autoridade
de Supervisão Prudencial [Prudential Regulation Authority], e está sujeito a supervisão
por parte da Autoridade de Conduta Financeira [Financial Conduct Authority] (FCA, na
sigla em inglês) e a supervisão limitada por parte da Autoridade de Supervisão Prudencial
[Prudential Regulation Authority].
Dubai: Este material promocional foi divulgado pela Union Bancaire Privée (Middle East)
Limited, uma sociedade regulada pela Autoridade dos Serviços Financeiros do Dubai
[Dubai Financial Services Authority] (“DFSA”, na sigla em inglês). Destina-se exclusivamente
a clientes profissionais e/ou contrapartes de mercado, não podendo nenhuma outra
pessoa atuar com base no mesmo. Os produtos ou serviços financeiros a que este
material se refere só serão disponibilizados a clientes que cumpram os critérios de
qualificação como cliente profissional e/ou contraparte de mercado. Esta informação
é prestada para fins meramente informativos. Não deve ser interpretada como uma
oferta de compra ou venda, ou um pedido para apresentação de oferta de compra ou
venda de quaisquer instrumentos financeiros ou para participar em qualquer estratégia
de negociação específica em qualquer jurisdição.
Hong Kong: O UBP é um banco autorizado a operar e regulado pela Autoridade
Monetária de Hong Kong [Hong Kong Monetary Authority] (HKMA, na sigla em inglês)
e uma instituição registada regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros
[Securities and Futures Commission] (SFC, na sigla em inglês) para a realização de
atividades de Tipo 1, 4 e 9 em Hong Kong apenas. Os valores mobiliários só podem ser
oferecidos ou vendidos em Hong Kong através de documentos (i) dirigidos a “investidores
profissionais” na aceção da Lei dos Valores Mobiliários e Futuros (Capítulo 571 das Leis
de Hong Kong) [Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the Laws of Hong
Kong)] (a “SFO”, na sigla em inglês) e de quaisquer normas estabelecidas ao abrigo da
mesma; ou (ii) definidos como “prospetos” na aceção da Lei das Sociedades (Capítulo
32 das Leis de Hong Kong) [Companies Ordinance (Chapter 32 of the Laws of Hong
Kong)] (a “CO”, na sigla em inglês) ou que constituam ofertas ao público na aceção do
disposto na Lei das Sociedades [CO]. Salvo nos casos em que as leis de Hong Kong
o permitam, ninguém poderá emitir ou ter na sua posse com o propósito de emitir,
em Hong Kong ou em qualquer outro lugar, qualquer anúncio, convite ou documento
relacionado com os valores mobiliários, dirigido ao público de Hong Kong, ou suscetível
de ser acedido ou lido por esse mesmo público, exceto nos casos em que os valores
mobiliários se destinem a ser exclusivamente alienados a pessoas fora de Hong Kong ou
a “investidores profissionais” na aceção da Lei dos Valores Mobiliários e Futuros [SFO].
Singapura: O UBP é um banco regulado pela Autoridade Monetária de Singapura
[Monetary Authority of Singapore] (MAS, na sigla em inglês), é um consultor financeiro
dispensado da obtenção de licença ao abrigo da Lei dos Consultores Financeiros de
Singapura (Cap. 110) [Financial Advisers Act (Cap. 110)] para a prestação de determinados
serviços de consultoria financeira e dispensado da obtenção de licença, ao abrigo do
disposto na secção 99(1) da Lei dos Valores Mobiliários e Futuros de Singapura (Cap. 289)
[Securities and Futures Act (Cap. 289)] para o desempenho de determinadas atividades
reguladas. Este documento não foi registado como um prospeto junto da Autoridade
Monetária de Singapura [Monetary Authority of Singapore] (MAS). Consequentemente,
nem este documento, nem nenhum outro documento ou material relacionado com
recomendações genéricas poderá ser, direta ou indiretamente, divulgado ou distribuído
em Singapura a pessoas que não sejam (i) investidores institucionais nos termos da
Secção 274 da Lei dos Valores Mobiliários e Futuros de Singapura (Cap. 289) [Securities
and Futures Act (Cap. 289)] (“SFA”, na sigla em inglês), (ii) pessoas relevantes nos termos
do disposto na Secção 275(1), ou qualquer pessoa abrangida pela Secção 275(1A) da
SFA, e que cumpra as condições previstas na Secção 275 da SFA, ou (iii) abrangidas por
qualquer outra disposição aplicável da SFA e que cumpram as condições aí previstas.
Este anúncio não foi objeto de revisão por parte da Autoridade Monetária de Singapura
[Monetary Authority of Singapore].
Luxemburgo: O UBP encontra-se registado pela autoridade de supervisão luxemburguesa,
a Commission de Surveillance du Secteur Financier [Comissão de Supervisão do Setor
Financeiro] (CSSF, na sigla em francês).
Itália: A Union Bancaire Privée (Europe) S.A., Sucursal de Milão, opera em Itália ao abrigo
do passaporte europeu – detido pela sociedade-mãe, a Union Bancaire Privée (Europe)
S.A. - que é válido em toda a União Europeia. A sucursal encontra-se, assim, autorizada
a prestar os serviços e a exercer a atividade que a sociedade-mãe, a Union Bancaire
Privée (Europe) S.A., se encontra autorizada a prestar e exercer no Luxemburgo, onde
é regulada pela autoridade de supervisão financeira luxemburguesa, a Commission de
Surveillance du Secteur Financier [Comissão de Supervisão do Setor Financeiro] (CSSF,
na sigla em francês).
Mónaco: Este documento não pretende constituir uma oferta pública nem uma solicitação
semelhante ao abrigo das leis do Principado do Mónaco, mas pode ser disponibilizado
para fins informativos a clientes da Union Bancaire Privée, UBP SA, Sucursal do Mónaco,
um banco regulado sujeito à supervisão da Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution [Autoridade de Supervisão Prudencial e de Resolução] (ACPR, na sigla em
francês) no âmbito das respetivas atividades bancárias e da Commission de Contrôle
des Activités Financières [Comissão de Supervisão das Atividades Financeiras] no âmbito
das respetivas atividades financeiras.
© UBP SA 2021. Tous droits réservés.
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