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Após um início de ano com os yields em baixa, devido sobretudo às tensões 
entre EUA e Irão e a um mau dado do ISM dos serviços, as curvas de 
rendimento recuperaram posições devido ao relaxamento dos receios 
geopolíticos, a indicadores económicos mais favoráveis nos EUA  e à 
aproximação da assinatura da fase 1 do acordo comercial entre EUA e 
China. Com tudo isto, o yield de referência americano oscilou entre 1,7% e 
1,9% ao longo da semana e apresentou a recuperação mais intensa desde 
2016.  

Os índices de dívida soberana mostraram volatilidade e encerraram a 
semana com quedas nos preços à volta de -0,3%. O crédito corporativo 
também apresentou caídas de preços no segmento de investment grade e 
um avanço marginal no segmento de high yield. 
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Os mercados acionistas em geral apresentaram um desempenho positivo. 
Na Europa, o setor automóvel beneficiou das boas notícias da BMW e da 
perceção que as vendas do setor podem ter tocado os mínimos. Como 
consequência, o índice DAX foi aquele que mais valorizou na semana 
(+2,00%). O setor das companhias de aviação também tirou partido das 
boas previsões apresentadas pela Ryanair. O setor tecnológico também 
subiu com força, apoiando-se no otimismo comercial e na melhoria das 
recomendações em torno do setor de semicondutores. A melhoria das 
vendas da Apple na China no mês de dezembro  também proporcionou 
uma melhoria de sentimento à volta deste setor. 

A semana encerrou com valorizações, em termos médios, à volta de 0,6%, 
com melhor comportamento relativo dos mercados norte-americanos, que 
obtiveram valorizações à volta de 1%. Na Europa as valorizações foram 
mais modestas, em torno de 0,5%, com destaque para a Alemanha e Itália. 
O Japão encerrou a semana com valorizações de 0,8%. Os mercados 
emergentes, destaque para a boa evolução das bolsas asiáticas, que 
avançaram quase 2% na semana. Ao invés, os mercados da América Latina 
sofreram uma desvalorização de -1,26%. 
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