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Aumentaram consideravelmente as probabilidades de alívio monetário adicional 
do Reserve Bank of New Zealand uma vez que a fraca inflação subjacente dá 
espaço ao Governador Wheeler para apoiar a economia 'Kiwi'. O IPC Global 
aumentou 0.3% no Q3 após ter caído para 0.1% no Q1. Isto pode ser visto como 
um sinal de melhoria uma vez que a inflação global se aproxima mais da banda-
alvo – de acordo com o RBNZ, projecta-se que a inflação anual do IPC esteja 
dentro da banda-alvo de inflação de 1% a 3% no início de 2016. Contudo, sem um 
aumento de 8.8% nos preços de petróleo, a inflação manteve-se estagnada 
durante o segundo trimestre. Além disso, o recente acordo entre o Irão e os 
poderes ocidentais acerca do programa nuclear Iraniano acrescentará maior 
pressão nos preços de petróleo uma vez que se espera que o mercado atravesse 
um excesso e portanto levará a inflação de regresso a zero no terceiro trimestre. 
Além disso, vale a pena mencionar que os preços de Whole Milk Powder (WMP) 
caíram mais de 13% no leilão Fonterra na semana passada para um nível mais baixo 
desde Julho de 2009 uma vez que a procura global colapsou. 
Esperamos que o Governador Wheeler continue a prestar apoio à economia da 
Nova Zelândia ao cortar a 'cash rate' oficial na reunião desta semana. Contudo, 
antecipamos um corte de taxa de apenas 25bps uma vez que suspeitamos que o 
RBNZ não deseja alimentar demasiado a bolha imobiliária, especialmente em 
Auckland. Acreditamos portanto que o RBNZ continue a cortar taxas após o Verão, 
aguardando que as mudanças mais recentes à política LVR comecem a ter efeito. 
O NZD/USD caiu mais que 8% durante o mês de Junho já que continuou 
rompendo suportes, um após outro. Mantemo-nos 'bearish' no NZD e esperamos 
depreciação adicional no Kiwi face ao 'Aussie' e ao 'greenback'.

O RBNZ Cortará TaxasEconomia
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No começo da passada Quinta-feira e após um intenso e profundo debate de 4 
horas, o parlamento Grego adotou medidas de austeridade por uma larga maioria. 
229 membros entre 300 totais votaram a favor destas reformas. Este é um pré- 
-requisito para o plano de resgate de no mínimo €86 bilhões que ainda se encontra 
a ser negociado. O Primeiro-Ministro Grego Alexis Tsipras, que liderou as 
conversações com os credores Gregos desde que foi eleito, opôs-se em 2009 às 
difíceis medidas de austeridade. 
Mesmo que as medidas de austeridade tenham sido votadas, Wolfgang Schauble, 
o ministro das finanças Alemão, afirmou que o acordo obtido com a Grécia não era 
assim tão boa ideia. Schauble até afirmou que “muitos Alemães preferiam ainda 
um Grexit”. 
Além disso, Alexis Tsipras é visto agora como um traidor uma vez que decidiu 
concordar com uma proposta com a qual não acreditava após o “Não” no 
referendo de 5 de Julho. Argumentou que enfrentava um dilema, Grexit ou 
Concordar. Preferiu concordar. De facto, a saída do euro e o regresso ao dracma 
resultaria numa desvalorização massiva. Por último, um incumprimento Grego 
cortaria a confiança de outros países, que levaria décadas a ser recuperada. O novo 
Ministro das Finanças Grego, Euclid Tsakalotos, até afirmou “Não existiu 
alternativa”. 
Também julgamos que era muito difícil para o Syriza atuar de outro modo. No 
entanto, todas essas difíceis medidas de austeridade podem ser 
contraproducentes. Aumentar o IVA de 13% para 23% irá consumir grande parte do 
PIB. O exemplo do Japão no ano passado assim o demonstrou quando a subida 
do imposto sobre vendas foi de 5% para 8%. Como resultado, antecipamos que a 
Grécia venha a ter dificuldades em honrar as medidas de austeridade aprovadas e 
provavelmente enfrentaremos a mesma situação nos próximos anos. 
Agora, os bancos mantêm-se fechados e as negociações prosseguem. Entretanto, 

Parlamento Grego Aprova Medidas de AusteridadeEconomia
  

a Grécia ainda deve €1.6 bilhões ao FMI e um reembolso de €3.6 bilhões deve ser 
feito ao BCE. No entanto, este pagamento não deve ser um problema e 
provavelmente será parte do plano de resgate. 
O EURUSD diminuiu acentuadamente na passada semana com a votação do 
Parlamento Grego já que os traders não acreditam na capacidade Grega em 
aplicar as novas medidas de austeridades aprovadas pelo parlamento. O par 
mantém-se atualmente abaixo de 1.0900. 
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Após o Bundestag ter votado a favor do resgate Grego na passada Sexta-feira, os 
participantes do mercado provavelmente deslocarão o foco para os EUA e o timing 
da próxima subida de taxa. Os preços de consumidores em Junho tinham a 
publicação agendada na passada Sexta-feira. O preço pago pelos consumidores 
por um cabaz de mercado de bens de consumo e serviços subiu em 0.1% ano-a-
ano ou 0.3% em comparação com Maio, indo de encontro às expectativas. Quando 
olhamos para a medida excluindo componentes voláteis de preços de alimentação 
e energia, a inflação subiu 1.8%y/y em Junho face aos 1.7% da anterior leitura, o 
que também correspondeu à previsão. Portanto, o IPC global aproxima-se muito 
do alvo de taxa de inflação do Fed de 2%, aumentando a confiança dos 
investidores no começo do ciclo restritivo em Setembro. Contudo, a medida de 
inflação preferida do Fed ainda se encontra distante da meta de inflação de 2%. A 
despesa de consumo pessoal (personal consumption expenditure, PCE) cresceu 
0.2%y/y em Maio enquanto que o deflator PCE nuclear registou 1.2%y/y durante o 
mesmo período. No geral, o pequeno acréscimo nos níveis de inflação para o mês 
de Junho proporcionou um fraco suporte para uma subida de taxa em Setembro e 
os mercados precisam de maiores provas de uma recuperação na economia norte- 
-americana. As três próximas semanas serão cruciais uma vez que se espera a 
publicação de uns quantos indicadores económicos. A primeira estimativa do PIB 
para o segundo trimestre é esperada a 30 de Julho, os números do Deflator PCE 
de Junho serão publicados a 3 de Agosto enquanto que os NFP de Julho serão 
divulgados a 7 de Agosto. 
O EUR/USD não reagiu muito às notícias mais recentes e encontra-se preso acima 
do limiar de 1.0850 à medida que os traders aguardam novos dados dos EUA. A 
Grécia está destinada a manter-se na União Europeia – por enquanto – e de acordo 
com a ação de preços dos cruzamentos de EUR, os traders não avaliam este 
movimento como positivo para a zona Euro. De facto, nos últimos 5 dias, a moeda 
única caiu 3.14% contra a libra esterlina, 2.77% contra o 'greenback' e 1.86% contra 
o Aussie.

Mercados Focar-se-ão nos Dados dos EUAEconomia
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Na passada Terça-feira foi atingido um acordo nuclear em Viena. As negociações 
foram tensas durante as duas últimas semanas uma vez que muitas das discussões 
se prenderam com o impedimento do Irão em obter uma arma nuclear em troca do 
levantamento das sanções económicas pelas Nações Unidas. Outro ponto 
importante destas negociações foi que os agentes Iranianos se encontravam 
relutantes em permitir que peritos norte-americanos visitassem postos militares 
Iranianos. Os rumores afirmavam que este ponto específico não foi incluído no 
acordo final e que os inspetores norte-americanos foram banidos dos postos 
Iranianos. 
Além disso, o acordo nuclear do Irão conduziu a pressão inferior para o petróleo 
uma vez que o Irão anunciou em muitas ocasiões que irá proporcionar um excesso 
de oferta no mercado assim que as sanções forem aliviadas. Os preços do 
petróleo, além disso, perderam mais de 20% num mês, descendo de $61.82 para 
$50.58 por barril. Entretanto, a OPEP encontra-se decidida a não reduzir a sua 
produção até, pelo menos, a sua próxima reunião em Dezembro que ocorrerá em 
Viena. Isto provavelmente terá um impacto massivo na economia dos EUA uma vez 
que é um enorme produtor de petróleo. WTI foca-se agora em 50$ o que deve ser 
um mínimo de 3 meses. 
Este acordo nuclear demonstra que os Estados Unidos estão prontos a pressionar a 
própria indústria de petróleo já que lhes proporcionará maior controlo na região do 
Médio Oriente. Já agora, no fim da semana passada, o Presidente dos EUA Barack 
Obama ofereceu-se para aumentar a ajuda militar a Israel. 
O impacto do regresso do Irão foi limitado nos preços de petróleo uma vez que 
julgamos que os volumes extra do Irão foram contabilizados na semana passada. 
Os atuais preços reduzidos de petróleo apenas beneficiam a OPEP que luta para 
defender a sua quota de mercado e desafiar a produção de óleo de xisto dos EUA. 
Ao preço atual, a produção de óleo de xisto encontra-se pronta a descer 
acentuadamente em direção a zero.

Os EUA e o Irão Atingiram um AcordoEconomia
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O posicionamento não comercial do International Monetary Market (IMM) é 
utilizado para visualizar o fluxo de fundos de uma moeda para outra. É 
usualmente visto como um indicador contrário quando atinge um extremo no 
posicionamento. 
  
Os dados do IMM abrangem as posições dos investidores para a semana 
terminada a 30 de Junho de 2015. 

  
O posicionamento short líquido de NZD continuou a aumentar consideravelmente 
durante as últimas semanas. Espera-se que a tendência adquira momentum uma 
vez que o Reserve Bank of New Zealand provavelmente cortará a cash rate oficial 
em 25bps na sua próxima reunião. 
  

Os posicionamento short líquido no GBP aumentou substancialmente desde o 
começo do ano uma vez que a economia do Reino Unido ganha momentum e o 
BoE se encontra pronto a aumentar as taxas de juro. 
  

Conforme esperado, o posicionamento short líquido no JPY diminuiu durante as 
semanas anteriores enquanto que o posicionamento no EUR estabilizou uma vez 
que os mercados aguardam o resultado da crise Grega. 

  
 

Posicionamento IMM Não ComercialMercados FX
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documento não constitui uma recomendação para vender e/ou comprar qualquer produto financeiro 
e não deve ser considerado como uma solicitação e/ou oferta para a realização de qualquer 
transação. Este documento é um trabalho de investigação e não se destina a constituir 
aconselhamento de investimento, nem a solicitar negociação de títulos ou qualquer outro tipo de 
investimentos. 
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decisão informada antes de investir. O material aqui presente não deve ser interpretado como 
aconselhamento ou estratégia de negociação. O Swissquote Bank faz um forte esforço para utilizar 
informação extensa e de confiança, mas não declaramos que seja precisa ou completa. Para além 
disto, não temos qualquer obrigação em notificá-lo quando as opiniões ou a informação neste 
material se alterarem. Quaisquer preços estabelecidos neste relatório servem apenas para fins 
informativos e não representam avaliações de títulos individuais ou outros instrumentos.

Este relatório serve para distribuição apenas em circunstâncias permitidas pela lei aplicável. Nada 
neste relatório constitui uma representação de que qualquer estratégia ou recomendação de 
investimento aqui contida é adequada ou apropriada às circunstâncias individuais de um destinatário 
ou uma recomendação pessoal. O relatório é publicado apenas para fins informativos, não constitui 
um anúncio e não deve ser interpretado como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender 
qualquer título ou instrumento financeiro relacionado em qualquer jurisdição. Nenhuma declaração de 
garantia, expressa ou implícita, é proporcionada em relação à exatidão, plenitude e confiabilidade da 
informação aqui presente, exceto no que respeita à informação relative ao Swissquote Bank, suas 
subsidiárias e afiliados, nem se destina a ser uma declaração completa ou sumário dos títulos, 
mercados ou desenvolvimentos referidos no relatório. O Banco não assume que os investidores 
obtenham lucros, nem partilhará com investidores quaisquer lucros de investimentos nem aceita 
qualquer responsabilidade por quaisquer perdas de investimento. Os investimentos envolvem riscos e 
os investidores devem exercer prudência ao tomar as suas decisões de investimento. O relatório não 
deve ser considerado pelos seus destinatários como um substituto do exercício do seu próprio 
julgamento. Quaisquer opiniões expressas neste relatório destinam-se somente a fins informativos e 
são sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem divergir ou ser contrários a opiniões expressas por 
outras áreas de negócio ou grupos do Swissquote Bank como resultado da utilização de diferentes 
suposições ou hipóteses. O Swissquote Bank não deve ser vinculado ou responsabilizado por 
qualquer transação, resultado, ganho ou perda, baseado neste relatório, na sua totalidade ou 
parcialmente. 
 
A investigação inicia, atualiza e finaliza a sua cobertura exclusivamente a critério do Swissquote Bank 
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