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Os mercados FX, de forma preocupante, não se têm mostrado alarmados perante 
a falta de acordo entre Bruxelas e Atenas. Contudo, os yields de obrigações 
soberanas periféricas da zona Euro têm sido vendidos de forma agressiva. 
Entretanto o spread de rendimentos periféricos sobre os Alemães tem-se alargado 
de forma significativa. Talvez o rendimento fixo esteja a atuar de novo como um 
“canário numa mina de carvão”. Desde Outubro de 2014, as obrigações periféricas 
desfrutaram dos benefícios do programa massivo do BCE de aquisições de 
obrigações de 1.1 trilhões de euros. Os investidores famintos por rendimentos 
alinharam em qualquer coisa, contraindo as yields de nações historicamente 
arriscadas para níveis estranhamente reduzidos. 
Dois fatores chave têm conduzido a recuperação nas yields. O primeiro é que os 
dados económicos na Europa continuam a ter um bom desempenho. A inflação 
anual subiu para 0.3% em Abril após cinco meses de deflação. Embora ainda esteja 
abaixo da meta do BCE de 2.0%, o regresso das pressões de preços é um sinal 
positivo de que o QE está a funcionar e indica potencialmente que o BCE não terá 
que seguir o padrão do Fed e BdJ de expansões intermináveis do balanço (i.e. 
Terminando o QE em Setembro de 2016 conforme proposto). O segundo fator é o 
claro risco de um incumprimento Grego e/ou “Grexit”. Embora claramente 
tenhamos estado neste ponto muitas vezes durante a crise Grega, a retórica 
política geral parece ter sido atenuada um pouco, com novos fluxos de progresso 
positivo para equilibrar as notícias negativas. Contudo, desta vez a linguagem é 
extremamente destrutiva. Aumentou significativamente a probabilidade de um 
incumprimento Grego (ao FMI, BCE e/ou responsabilidades públicas) e as taxas 
ajustam-se em concordância. 
Posto isto, a recente subida dos rendimentos das obrigações e volatilidade 
desencadeou preocupações fora da Grécia. Anos de QE contraíram rendimentos 
globais já que os investidores e bancos centrais se excluíram mutuamente. Por sua 
vez as yields, os títulos e as commodities tornaram-se altamente correlacionadas 
entre si. Um rápido relaxamento nas taxas pode levar a um contágio súbito em 
outros mercados.

Contágio EuropeuEconomia
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Yellen mais 'dovish' do que o esperado 

Na Quarta-feira, o Federal Open Market Committee manteve o alcance-alvo da 
taxa de fundos federais entre 0% e 0.25%. Muitos dos participantes do mercado 
sugeriram que a declaração e conferência de imprensa apontaram para um 
arranque mais tarde em 2015. Contudo, muitos dos membros do FOMC reduziram 
as suas projeções para as taxas de fundos federais de 2015, 2016 e 2017, conforme 
demonstra o gráfico. Janet Yellen, a presidente do Fed, declarou que o comité 
deseja observar melhorias adicionais no mercado laboral e sentir-se razoavelmente 
confiante que a inflação vá atingir a meta de 2% no médio prazo antes de começar 
a aumentar a taxa de fundos federais. O comité manteve a sua projeção de inflação 
Core CPE entre 1.3% e 1.4% para 2015 mas aumentou as suas previsões para 2016 
para entre 1.6% e 1.09%. Quanto ao desemprego, os membros aumentaram as 
suas projeções para entre 5.2% e 5.3% em 2015 a partir do intervalo entre 5% e 
5.2% em Março. O Fed também reduziu a sua previsão de crescimento do PIB para 
entre 1.8% e 2% em comparação com o alcance entre 2.3% e 2.7% em Março. Além 
disso, os últimos números do IPC divulgados na quinta-feira indicam que a inflação 
não recuperou tão depressa quanto o antecipado pelo mercado. Os números de 
IPC de Maio registaram 0.4%m/m face aos 0.5% esperados enquanto que o IPC 
“core” foi de 0.1%m/m – o aumento mais pequeno do ano – face à previsão 
mediana de 0.2%. 

O futuro ainda é incerto 
Considerando todas as revisões supracitadas e o tom 'dovish' geral da conferência 
de imprensa, acreditamos que uma subida de taxa em Setembro não esteja 
garantida já que o Fed manteve que qualquer alteração de política monetária 
manter-se-à dependente dos dados, afirmando que “o comité determinará o 
timing do aumento inicial na taxa de fundos federais numa base reunião-a-reunião, 
dependendo da sua avaliação da informação económica disponível e as suas 
implicações para a perspetiva económica”. É claro que os decisores políticos 
desejam observar melhorias adicionais na economia antes de começar a subir taxas

Reunião de Junho do FOMC: Um Tom 'Dovish'Economia
  

uma vez que isso poderia fazer descarrilar a recuperação em marcha. Não 
podemos portanto excluir que o Fed possa iniciar o ciclo restritivo numa data 
mais avançada. 
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Conforme amplamente esperado, o Norges Bank cortou a taxa de depósito em 
25bps para 1% já que o país enfrenta um crescimento mais fraco, uma perspetiva 
económica lenta e se encontra abaixo do nível alvo de inflação (IPC de Maio em 
2.1%y/y e alvo em 2.5%). Há um mês, o Norges Bank manteve as suas taxas em 
suspenso. Assumimos que os agentes decisores de política estavam ganhando 
tempo para reunir dados adicionais. Entretanto, o PMI de manufatura, Produção 
Industrial diminuiu em Maio. Além disso, o crescimento do PIB no Q1 foi de um 
nível dececionante de 0.2% enquanto que o anterior número de crescimento do 
PIB para Q4 de 2014 foi de 0.9%. Conforme esperado, a economia ainda se 
ressente dos reduzidos preços de petróleo e aumentou a probabilidade de um 
corte de taxa. O Governador Olsen declarou que enquanto o Brent se mantiver 
abaixo de $70 por barril a economia Norueguesa corre um risco. Por enquanto, o 
surto do petróleo tem sido temporário e os preços de petróleo mantêm-se 
claramente no nível de $60 por barril e portanto é provável que ocorra um corte de 
taxa adicional.  
A redução de taxas aumenta pressões inflacionárias que se acrescentarão ao 
mercado imobiliário já em sobreaquecimento. De facto, os preços de propriedades 
triplicaram desde meados da década de 90 e cresceram em 7.5% nos 12 últimos 
meses. Na passada quarta-feira, a ministra das finanças Norueguês Siv Jensen 
realizou uma conferência para uma estratégia no mercado habitacional. Decidiu-se 
impulsionar a oferta permitindo a construção de casas de menor custo para 
arrefecer o mercado. Além disso, a ministra ameaça o banco com a introdução de 
novas medidas caso as atividades de empréstimo não sejam restringidas. Portanto, 
propôe regras de empréstimo mais apertadas. 
O Banco também deixou a porta bem aberta para uma flexibilização adicional de 
política monetária. Esperamos portanto novo corte de taxas este ano, 
provavelmente após o Verão. O USD/NOK saltou de 7.60 para 7.70 sendo 7.85 o 
alvo seguinte.

Norges Bank Debate-se Contra Preços de HabitaçõesEconomia
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 Espera-se que a economia Suíça ainda contraia mais 
Os decisores políticos Suíços celebraram até ao momento a resiliência da 
economia em absorver o choque da desvalorização de 15% do EURCHF. Contudo 
existem provas crescentes de que as consequências de médio e longo prazo 
lentamente se infiltram pelo sistema. O SNB acredita que isto é apenas um período 
de fraca dinâmica impulsionada pela súbita revalorização. No entanto, os dados 
indicam claramente que o forte CHF contra o euro coloca um arrastamento 
duradouro e significativo na recuperação da Suíça. Acreditamos que a Suíça se 
deva preparar para um impacto económico negativo mais profundo da força do 
franco. Na sua previsão de Junho, o departamento de estatística do governo Suíço 
(SECO) antecipou uma desaceleração económica adicional até 0.8% em 2015, a 
partir dos 0.9% esperados em Março. Entretanto o crescimento do PIB em 2016 foi 
revisto em baixa para 1.6% a partir dos anteriores 1.8%. O SECO afirmou que “se 
espera que o comércio externo tenha um impacto negativo na Suíça ao longo de 
2015. À luz da recuperação económica constante, embora fraca, na Europa e a 
contínua expansão positiva da procura doméstica na Suíça”. De forma 
preocupante, esta é uma perspetiva otimista quanto à procura doméstica já que as 
vendas a retalho somente agora recuperaram de uma descida acentuada e as 
pressões de inflação mantêm-se fracas. Não estamos confiantes de que a procura 
se vá manter forte, já que os consumidores procuram além-fronteiras por valor 
adicional. A economia Suíça mantém-se “vulnerável” à volatilidade FX e com a 
intensificação da situação na Grécia, esperaríamos um fluxo interno adicional de 
capital para a Suíça. 

SNB manteve a política monetária inalterada 
Conforme esperado, o SNB manteve a faixa-alvo da LIBOR a 3 meses em -1.35% 
até -0.25% e a taxa de depósitos à vista constante em -0.75%. Com uma caixa de 
ferramentas limitada com a qual trabalhar, o SNB optará por aguardar por provas 
adicionais de que o CHF forte se encontra a danificar a economia Suíça. Posto isto, 
mesmo que os dados acelerassem no sentido inferior, não há muito que o SNB 
possa fazer.

SNB: Sozinho Contra TodosEconomia
  

Taxas de juro mais reduzidas terão um efeito limitado, enquanto que as 
intervenções FX encorajarão apenas o mercado a desafiar os bancos centrais e a 
gerar bilhões adicionais em perdas. Antecipamos que o EURCHF regresse ao 
suporte de 1.0235 à medida que a Grécia escorrega em direção do 
incumprimento.
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Na semana passada, o Governador Kuroda do Banco do Japão afirmou que o yen 
se encontrava muito fraco. Os mercados interpretaram este discurso controverso 
como uma tentativa de fortalecer o yen ou de pelo menos prever os seus 
movimentos futuros. Portanto o 'greenback' caiu abaixo de 123 yen por dólar com 
estes comentários. Ontem, Kuroda explicou que não fez esta declaração 
propositadamente nem estava tentando influenciar a taxa de câmbio do yen. 
Apesar destes comentários adicionais, o yen mantém-se mais forte do que estava 
na semana passada antes do discurso do Governador. 
Julgamos que os agentes decisores de política não se encontram satisfeitos com o 
colapso do yen nos últimos anos. O USDJPY atingiu este mês o seu nível mais 
elevado em 13 anos. Obviamente, o efeito do QQE tornou o yen mais fraco, o que 
levantou as receitas dos exportadores e os preços das ações entre a subida do 
custo das importações. De momento, o crescimento do Japão é superior ao 
esperado. O crescimento do PIB foi conhecido na semana passada como estando 
em 3.9% y/y, bem acima da estimativa de 2.9% y/y. Continuará a flexibilização 
monetária adicional até que a meta de inflação de 2% seja atingida. A inflação de 
base de Abril encontra-se em 0.3% y/y. 
Na passada Sexta-feira, o BdJ reuniu-se e foi decidido manter-se a política 
monetária expansionista. O banco central aumentará a base monetária a um ritmo 
anual de 80 trilhões de yen. Após esta decisão, as ações Japonesas expandiram e 
antecipamos que cresçam ainda mais desde que o banco central aumente a base 
monetária. Isto provavelmente aumentará o rácio dívida-para-PIB já de si massivo, o 
mais elevado no mundo, esperando-se que suba para 252% até 2020 de acordo 
com a NAB economics. Estes números estão distantes do primeiro-ministro Abe 
que afirmou que as previsões de crescimento do Japão para os próximos cinco 
anos estão a caminho dos 3% y/y, o que é muito acima do que a economia mostrou 
nos dez últimos anos. 

 

Banco do Japão: Demasiado Otimismo no CrescimentoEconomia
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AUD ainda sobrevalorizado 

Na semana passada, o Reserve Bank of Australia (RBA) divulgou as minutas da sua 
reunião de 2 de Junho. O Banco reiterou que o dólar Australiano ainda se 
encontrava sobrevalorizado na sua opinião e que existe portanto espaço a uma 
depreciação adicional do Aussie. “A taxa de câmbio estava próxima dos níveis mais 
reduzidos observados no início do ano, mas os membros notaram que o atual nível 
da taxa de câmbio, particularmente numa base ponderada com base no comércio, 
continua a proporcionar menor apoio do que o normalmente seria esperado em 
atingir um crescimento equilibrado na economia. Uma depreciação adicional 
portanto parece provável e necessária, particularmente dada a descida significativa 
nos preços de commodities no último ano.” afirmaram as minutas. 
Contudo, o RBA apercebeu-se que os investimentos privados foram 
particularmente reduzidos em certos setores não-mineiros tais como a manufatura 
onde “a taxa de investimento foi mais reduzida que a taxa de depreciação nos 
anos recentes”. Confirmando a nossa opinião de que, apesar de um número do PIB 
em melhoria (0.9%q/q no Q1 ajustado sazonalmente), a economia não se encontra 
em boa forma já que se baseia fortemente nas exportações enquanto que a 
procura doméstica se mantém sem alterações e o consumo privado contraiu -1.2% 
(a.s.) durante os três primeiros meses do ano. O Banco acrescentou que um Aussie 
mais reduzido teria definitivamente “efeitos benéficos em alguns setores” na 
medida em que o AUD se mantiver reduzido durante um período de tempo 
significativo. 

Esperando pelos EUA 
No geral, julgamos que não pode ser excluído novo corte de taxa. Contudo de 
momento, acreditamos que o RBA irá manter-se em suspenso e levar tempo a 
avaliar o desenvolvimento da economia e do mercado financeiro, esperando que 
os dados económicos favoráveis continuem a surgir dos EUA – o que não pode ser 
garantido por enquanto – uma vez que isso permitira que o AUD/USD se 
movimentasse no sentido inferior sem intervenção do RBA.

RBA: Espaço Para Um Corte de Taxa AdicionalMercados FX
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