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A surpreendente desvalorização do Yuan alimentou a discussão de que o Fed irá 
adiar o timing da primeira subida de taxa de juro. O simples raciocínio diz que a 
decisão da China em enfraquecer o Yuan foi baseada numa desaceleração mais 
rápida do que o esperado na economia doméstica. Este abrandamento filtrará para 
uma depressão mais profunda nos preços de commodities, indicando que a 
deflação será “importada”, mantendo a inflação dos EUA reduzida. Além disso, o 
abrandamento do motor mundial para o crescimento económico enfraquecerá 
todas as nações. Consequentemente, o adiamento da subida na taxa de juro. No 
passado o Fed indicou que os fatores domésticos importavam mais para a decisão 
de política monetária. Contudo, a volatilidade financeira de curto prazo pode 
resultar numa reconsideração do timing de Setembro pelo Fed (considerando a 
reação do Fed ao 'taper tantrum'). A avaliação do Fed Fund e outros indicadores 
de mercado, incluindo o achatamento no curto prazo da curva de rendimentos dos 
EUA, indicam uma probabilidade de menos de 50% de arranque em Setembro. 
Contudo, os mercados globais já estabilizam. O S&P 500 mantém-se no seu 
alcance de seis meses e a medida de risco do mercado de capitais, o VIX, 
encontra-se bem abaixo das normas históricas. O USD encontra-se fora do máximo 
de Agosto de 98.05. Entretanto os preços de commodities já contabilizaram a 
fraqueza na procura Chinesa. Em resposta a China, com o seu poder de fogo 
agressivo, movimentou-se agressivamente para estabilizar o Yuan e acalmar o 
pânico dos mercados. De forma interessante, a queda nos yields norte-americanos 
pode provar-se favorável à rápida subida de Fed uma vez que reduzidos yields 
poderiam gerir uma ligeira subida de taxa enquanto mantêm as condições 
económicas flexíveis.  
Entretanto, os dados económicos da última semana indicam que o momentum 
económico dos EUA continua no caminho certo. As vendas a retalho nos EUA 
registaram um ressalto em Julho no sentido superior para 0.6% indicando que os 
consumidores estão gastando, participando na recuperação. Suspeitamos que a 
ação da China terá um efeito limitado na decisão do Fed na política e esperamos 
que uma subida de taxa em Setembro se encontra firmemente em cima da mesa.

Reavaliação da China Não Fará Descarrilar a Subida do FedEconomia
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Na semana passada, o Índice de Preços de Produtor no Japão caiu para 3% ano-a-
ano a partir de -2.4% y/y em Junho, a sua alteração mais reduzida desde 2009. 
Também diminui mais do que as estimativas de cerca de -2.9% y/y. 
As Abenomics do Japão atualmente falham em estimular a despesa do consumidor 
para entrar no círculo virtuoso de crescimento e inflação. Além disso, o IPP e o IPC 
normalmente movimentam-se de forma conjunta e seguem a mesma tendência o 
que demonstra que a política monetária do Japão ainda não é eficiente. Além 
disso, a seta fiscal das Abenomics teve um único efeito: reduzir a despesa do 
consumidor. Aumentar o IVA de 5% para 8% - a partir de uma ideia do FMI – teve 
um impacto espetacular. O outro aumento do IVA que estava definido para 2016 
foi adiado para 2017. Recordamos que o Governador Kuroda do Banco do Japão 
admitiu que o impacto de aumentar impostos sobre o consumo teve um efeito 
negativo na economia geral danificando diretamente o poder de compra das 
famílias. 
Portanto, à medida que o tempo passa, torna-se cada vez mais difícil observar 
qualquer sucesso nas Abenomics. Particularmente, o país é muito atingido pelo 
colapso dos preços de commodities. Na passada Sexta-feira Kuroda também 
afirmou que acionaria maiores estímulos caso os fracos preços de petróleo 
continuem a manter a inflação num nível muito reduzido. A base monetária do yen 
aumentará de novo. Atualmente aumenta a um ritmo de 80 trilhões de yen por 
ano. Por outro lado, como o resultado do frágil yen aumentou o custo das matérias 
primas, as grandes empresas locais como a Panasonic decidiram repatriar a 
produção no país mesmo que os Japoneses não consigam comprar estes bens 
“caseiros” que se mantêm nos armazéns, o que virá a ser problemático no médio 
prazo. 
Mantemo-nos 'bullish' quanto ao USDJPY que ainda está sendo negociado no seu 
nível mais elevado desde 2007. Esperamos que o par aumente de novo acima de 
125.

IPP do Japão No Seu Nível Mais Reduzido Desde 2009Economia
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Após ter alterado a perspetiva de rating do Brasil de estável para negativa em 
Setembro passado, a Moody finalmente reduziu a notação das obrigações 
governamentais do Brasil de Baa2 para Baa3 e alterou a perspetiva de negativa 
para estável. A decisão era muito esperada e surgiu perante desempenhos 
económicos dececionantes, metas inalcançadas de superávit primário e 
perturbações políticas que deixam os investidores deparados com uma perspetiva 
nebulosa. 
De acordo com o estudo económico semanal mais recente divulgado pelo Banco 
Central do Brasil (BCB) na semana passada, a estimativa consensual de crescimento 
do mercado desceu de -1.80% para -1.97% para 2015 e de 0.20% para 0.0% em 
2016 à medida que se acumulam as más notícias. De forma mais preocupante, as 
expectativas de inflação para 2016, que pareceram ter finalmente ancorado ao 
longo de Julho, encontram-se a subir de novo uma vez que os economistas 
esperam que a inflação IPCA atinja 5.44% em 2016 face aos 5.40% na semana 
anterior. Além disso, a contínua crise política, que assistiu ao fortalecimento da 
oposição política enfrentada pelo Governo, questiona a capacidade de Rousseff 
em reduzir a despesa governamental conforme prometido. Como resultado, o real 
atingiu 3.5696 face ao dólar norte-americano – um nível observado pela última vez 
em Março de 2003 – descendo 33% desde o início do ano. 
Dada a instabilidade política, que provavelmente resultará num aumento da 
despesa governamental, juntamente com as crescentes expectativas de inflação, 
julgamos que o BCB não terá escolha senão aumentar o juro de novo. Portanto 
esperamos que o banco central aumente a taxa Selic em 25bps para 14.50% na sua 
próxima reunião a 2 de Setembro numa tentativa de ancorar finalmente as 
expectativas de inflação. 

  
  
 

Inflação do Brasil: Desancorada de NovoEconomia
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Na semana passada, a chefe de missão do FMI à Grécia Delia Velculescu afirmou 
que a dívida Grega tem que se tornar sustentável. Pediu aos parceiros Europeus da 
Grécia que encontrassem uma decisão relativa ao alívio da dívida já que deixou 
implícito que a atual dívida nunca poderá ser reembolsada. 
Seguimos agora em frente no caso Grego. Há três anos no segundo acordo de 
resgate, a dívida tinha sido totalmente reestruturada. No entanto, o rácio de dívida 
para o PIB aumentou atingindo, hoje em dia, um nível massivo de 180%. 
Reembolsando apenas os juros de tal dívida implica também ser capaz de gerar 
uma quantidade decente de crescimento o que claramente não é o caso de 
momento. De facto, para assegurar o serviço da dívida, a Grécia tem que registar 
um superávit primário (um excesso de receita sobre despesa que não juros) de 
0.5% em 2016. Contudo, o juro na sua dívida encontra-se em média acima de 2.5%. 
Portanto, abaixo desta média, o rácio de dívida para PIB da Grécia apenas pode 
movimentar-se numa direção a partir deste ponto: diretamente para cima. 
Vale também a pena referir que nem mesmo a Alemanha está a conseguir gerar o 
crescimento que é pedido à Grécia. O PIB Alemão foi de 1.8% ano-a-ano na 
passada Sexta-Feira. Portanto, a saga Grega definitivamente não terminou mas 
ainda nos podemos questionar quanto ao futuro da zona Euro que parece cada vez 
mais negro. Paul Krugman, laureado com o prémio Nobel, afirma que apenas as 
grandes economias numa união monetária beneficiam com a união enquanto que 
outras se debatem por ser competitivas uma vez que a moeda é demasiado forte 
para a sua economia local. A impossibilidade de qualquer país Europeu em reduzir 
a sua própria moeda é a chave. As políticas de austeridade são agora normais para 
muitos dos países e a Alemanha é claramente a líder desta zona Euro. 
O ministro das finanças Alemão Wolfgang Schauble ainda mantém uma posição 
favorável quanto ao “Grexit”. Considera que o alívio de dívida e a zona Euro são 
“incompatíveis”. Schauble considera certamente que o Grexit terá um impacto 
mínimo e que seria um investimento útil uma vez que a Alemanha não teria que 
refinanciar a dívida Grega. Sondagens recentes demonstram que a maioria dos 
Gregos não deseja abandonar a zona Euro uma vez que é admitido geralmente 

FMI Pede De Novo O Alívio Da Dívida GregaEconomia
  

que o euro pode ser uma oportunidade para estes. Consideramos que apenas 
levará os Gregos a viver sob políticas de austeridade durante um longo período 
de tempo. 
O EURUSD movimenta-se no sentido superior com as probabilidades 
decrescentes de uma subida de taxa dos EUA em Setembro. Além disso, o 
resgate Grego proporciona alguma pressão de compra ao par. Antecipamos que 
isto venha apenas a ser temporário já que voltarão as novas expectativas de taxa 
dos EUA. No curto prazo, a resistência em 1.1278 encontra-se em causa.  
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Sem ser um grande choque o índice de preços de Produção e Importações Suíço 
caiu de acordo com o Departamento Federal de Estatística Suíço. O índice de 
preços do Produtor e Importações m/m caiu em -0.3% para 91.3, em y/y colapsou 
para -6.4% face a leitura esperada de -6.3%. O índice de preços de produtor para 
bens produzidos domesticamente deslizou -0.2% e o índice de preços de 
importações desceu -0.3%. A leitura indica claramente que as dinâmicas 
deflacionárias se mantêm enraizadas na Suíça e que a leitura moderada do mês 
passado foi provavelmente um momento isolado. A conferência de imprensa do 
DFE afirmou que a queda surgiu com a descida no “petróleo e produtos 
petrolíferos bem como relógios e componentes eletrónicos e placas de circuitos”. 
Dado o cenário macroeconómico é improvável que os preços energéticos 
aumentem no futuro próximo enquanto que se espera uma queda nas exportações 
devido à falta de competitividade do CHF. 
Os dados indicam que o SNB terá que se manter vigilante à medida que se 
materializa a pressão de desinflação. O CHF deve depreciar adicionalmente face 
ao EUR e USD uma vez que os mercados antecipam uma fraqueza económica 
adicional e um aumento da probabilidade do SNB flexibilizar ainda mais a política 
monetária (intervenção FX direta menos provável). Com o EURCHF sendo 
negociado organicamente acima dos máximos de Fevereiro pós-ação do SNB, a 
necessidade do banco central em intervir nos preços FX diminuiu 
consideravelmente. Contudo, o vice-presidente do SNB Fitz Zurbruegg repetiu o 
compromisso do SNB com uma intervenção modesta caso as condições o exijam. 
Os traders continuarão a observar a mão do SNB em todos os movimentos 
indisciplinados do EURCHF e a esquadrinhar os depósitos à vista procurando 
provas da atividade. Portanto, proporcionando indiretamente pressão inferior no 
CHF. Além disso, existem provas crescentes que começam a ser neutralizados os 
influxos externos devido à aversão ao risco (pesada no 1H 2014-2015). 

  
 

Mantêm-se As Dinâmicas de Desinflação SuíçasMercados FX
  

Finalmente, considerando a divergência da política monetária do banco central 
antecipamos que o CHF irá ser uma das moedas com pior desempenho no G10 
nos últimos meses de 2015. A venda de CHF mantém-se uma das jogadas mais 
“puras” para o tema de política monetária.
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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 4 de Agosto de 2015. 

  
O posicionamento long líquido do Franco Suíço diminuiu de novo esta semana. O 
CHF já não é a única moeda na qual o posicionamento absoluto se encontra long. 
De facto, as posições long foram principalmente tomadas durante as negociações 
Gregas e agora que se iniciou um acordo, a posição long foi reduzida. Além disso, 
crescem as incertezas acerca da economia Suíça. 
  
Os investidores também aumentaram a sua exposição 'bearish' de EUR uma vez 
que o FMI deu a entender que a dívida Grega não é sustentável. Vale a pena 
acrescentar também que as especulações acerca de uma subida de taxa do Fed 
em Setembro ainda são importantes o que coloca pressão inferior no EUR/USD.

Posicionamento IMM Não ComercialMercados FX
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