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 Na semana passada o MPC do Bank of England votou em 8-1 a favor de não existir 
alteração nas taxas de juro ou ajustes às metas de aquisições de ativos. Com o 
próximo Relatório de Inflação a um mês de distância, era improvável que as 
minutas trouxessem uma clareza real. De forma distinta, o Fed e as minutas do BoE 
ilustraram uma perspetiva mais equilibrada ainda que ligeiramente 'dovish'. Os 
membros proporcionaram uma perspetiva equilibrada, entre uma economia 
robusta do Reino Unido e preocupações que a atividade global seja mais fraca que 
o antecipado. Ian McCaffery, membro do MPC do BoE e único dissidente, indicou 
que na sua perspetiva as pressões inflacionárias domésticas estavam crescendo, 
enquanto que “as pressões de custos domésticos provavelmente ultrapassariam a 
influência atenuante da apreciação da libra”. 
As expectativas de mercado para uma subida do BoE fazem-se sentir como 
excessivamente 'bearish' para o final de 2016. Uma perspetiva que foi 
essencialmente conduzida por uma maior tendência de riscos inferiores 
exagerados para o crescimento. Esta perspetiva proliferou apesar do BoE afirmar 
que as preocupações globais não irão interromper a atual estratégia do Banco. O 
Governador Carney afirmou que o “timing exato do movimento do Fed não é 
decisivo para o timing” de qualquer subida de taxa mas “determinaremos o 
momento do começo do processo da normalização da política monetária 
consistente com o Reino Unido”. Com a economia do Reino Unido avançando a 
um ritmo razoável (equilibrado por uma forte produção industrial mas fracos dados 
de PMI de serviços) e com os mercados laborais restritos já gerando crescimento 
nos salários deveremos assistir a uma transmissão constante para a inflação. Além 
disso, o GBP mais fraco deve aliviar as preocupações dos membros do BoE quanto 
à importação de deflação. Mantemo-nos construtivos quanto ao GBP no atual 
contexto, antecipando que as informação obtidas atrairão expectativas de uma 
subida de taxa. Quanto aos dados, as estatísticas de IPC e trabalho serão 
significativas. O momentum de subida do GBPUSD deve continuar após ultrapassar 
a média móvel de 200 dias em 1.5330. O foco imediato dos traders estará em 
1.5367 (máximo de 32/09/2015) antes de uma extensão da tendência superior para 
1.5659 (máximo de reação de 18/09/2015). 

Expectativas de Taxa do BoE Demasiado DistantesEconomia
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Muitos países da América Latina enfrentam elevados níveis de inflação enquanto 
que os bancos centrais locais se debatem por refrear as expectativas de inflação 
para níveis desejados. O Brasil não é o único país que observa inflação acelerada. A 
Colômbia também enfrenta níveis de inflação mais elevados uma vez que a 
economia se ajusta a novas condições externas e a um peso substancialmente mais 
fraco. A inflação subiu 4.74% em Agosto e 5.35% em Setembro – bem acima da 
meta do banco central de 3%, +/- 1%. No Chile, o IPC headline registou 4.6%y/y 
em Setembro, também acima da meta do banco central de 3%, mais ou menos 1%. 
Apesar da expectativas mais reduzidas para Setembro (4.9%y/y), espera-se que o 
BCC aumente a taxa overnight na sua reunião mensal a 15 de Outubro, que levará 
a taxa de referência para 3.25%, subindo 25bps. 
  
No Brasil, o banco central é agora confrontado com uma inflação galopante e 
debate-se por ancorar as expectativas de inflação face a um cenário de condições 
políticas em deterioração. A inflação IPCA foi divulgada na passada quarta-feira 
registando 0.54%m/m, acima da previsão mediana de 0.52% e anterior leitura de 
0.22%. Numa base anual, o mercado antecipava que o IPCA diminuísse de 9.53% 
no mês anterior para 9.48%, o número de Setembro esteve ligeiramente acima em 
9.49%. 
  
Até agora o BCB tem sido incapaz de levar as expectativas de inflação de volta à 
meta de 4.5% em 2016. De facto, de acordo com os últimos inquéritos, os 
economistas esperam que a inflação atinja 5.94% até então. Mesmo que o BCB 
pareça determinado em manter a Selic em 14.25% por um período de tempo 
alargado, acreditamos que o banco central pode ser forçado a aumentar a sua taxa 
de referência. Por enquanto, os riscos inflacionários mantêm-se no sentido superior 
face a um cenário de potencial subida de taxa do Fed e considerando as questões 
internas do Brasil incluindo o atual impasse político e caos fiscal.

América Latina: Pressões Inflacionárias Mantêm-se AltasEconomia
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São tempos difíceis, mesmo na Suíça. Em quase nove meses está claro que a 
economia Suíça ainda digere a decisão do SNB em abandonar o piso de EUR. Os 
dados recentes têm sido mistos; por exemplo as vendas a retalho de Agosto 
contraíram e o índice gerente de compras surpreendeu no sentido inferior para 
Setembro. Além disso, o CHF ainda é visto como sobrevalorizado. Após dados 
dececionantes da inflação no início da semana passada, a taxa de desemprego 
ajustada sazonalmente registou 3.4% em Setembro a partir de 3.3% no mês 
anterior. Embora não possamos considerar que o mercado laboral se encontra em 
perigo o abandono do piso, juntamente com a turbulência global, criou algumas 
pressões inferiores no mercado laboral. A economia Suíça desce constantemente e 
aumentam as preocupações do PIB, especialmente quando nos apercebemos que 
a UE representa quase dois terços das exportações Suíças. De facto, o crescimento 
Europeu ainda se encontra em risco. No entanto, o recente aumento de EUR deve 
proporcionar um impulso à economia Suíça nos próximos meses, uma vez que 
existem alguns desfasamentos para que a mudança económica seja corretamente 
refletida na economia. 
Contudo, julgamos ser provável que o par de EURCHF rompa o nível de 1.1000 de 
novo. O mercado é conduzido pela volatilidade, uma vez que as incertezas globais 
se mantêm fortes e o sentimento de aversão ao risco está destinado a aumentar. É 
nossa perspetiva que a Reserva Federal dos EUA envia um sinal fortemente 
negativo ao adiar a sua subida de taxa. A recuperação dos EUA parece 
insustentável e os traders começam a contabilizar o final da política de taxa de juro 
zero em 2017. As commodities e países de porto seguro podem ser focados no 
futuro próximo. 
Mesmo considerando a desaceleração da economia Suíça, esta mantêm-se um 
porto na tempestade. Como antecipámos, o enfraquecimento do Franco Suíço, a 
que assistimos nos três últimos meses, não teve um grande impacto nos dados de 
inflação divulgados na semana passada. O IPC registou -1.4%y/y. É claro que o 
'Swissie' se mantém forte e que as pressões inferiores no preço dos bens 
importados não diminuirão por enquanto.

Suíça: Deflação Pronta a ContinuarEconomia
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NFP's dececionantes 

Na sequência de um dececionante relatório de emprego dos EUA em Setembro, 
os participantes do mercado começam finalmente a questionar o otimismo eterno 
do Fed. O último relatório dos nonfarm payrolls demonstra que a economia dos 
EUA apenas criou 142k empregos em Setembro enquanto os economistas 
procuravam uma leitura de 201k. Ainda pior, o anterior número tinha sido revisto 
em baixa de 173k para 136k. Parece agora que a Reserva Federal tem não só um 
problema de inflação mas também um problema do mercado laboral – os 
rendimentos médios por hora demonstram que a pressão dos salários se encontrou 
anémica durante o mês de Setembro – uma vez que perdeu o seu argumento 
'hawkish'. A economia norte-americana perde momentum e parece ainda mais 
vulnerável do que o antecipado ao ambiente global. O Fed enfrenta agora um 
dilema: ou decide salvar o que resta da sua credibilidade e aumenta as taxas até ao 
final do ano, assumindo o risco de piorar a situação ao fortalecer o dólar; ou os 
membros do FOMC decidem ajustar as suas perspetivas e discursos ao atual 
estado da economia global e local e mantêm a taxa de fundos federais próxima de 
zero.  

  
Por fim uma subida de taxa em Dezembro? 

O mercado contabiliza agora uma subida de taxa em Março de 2016. A 
probabilidade de Outubro caiu para 13% enquanto as probabilidades de um 
arranque em Dezembro caíram para cerca de 30%. Contudo, mesmo que o Fed 
afirme que a sua política monetária se mantém dependente dos dados, o 
argumento da “credibilidade” impede-nos de excluir definitivamente uma subida 
de taxa em Dezembro. Esperamos que o Fed se movimente em Março. No curto 
prazo, o 'greenback' manter-se-à altamente sensível aos comentários dos membros 
do Fed e dados económicos dos EUA. 

 

Fed 'Dovish' Faz Recuar Expectativas do ArranqueEconomia
  
Minutas 'dovish' do FOMC 

Os participantes do mercado esperavam que os discursos 'hawkish' dos membros 
do FOMC no rescaldo da reunião de Setembro fossem refletidos nas minutas. 
Não existe nada desse género! As minutas demonstraram que o Comité não 
esteve sequer perto de apertar a sua política monetária em Setembro e ainda 
tentava encontrar algum terreno comum relativamente ao timing mais apropriado 
para começar a subir as taxas. As minutas focam-se na inflação reduzida e 
ansiedade quanto à volatilidade global para além do ênfase nos fortes mercados 
laborais (principal ponto do argumento dos membros 'hawkish'). Em termos claros 
que o risco global tomou destaque em relação a fatores domésticos. O “terceiro” 
mandato indica que uma subida apenas ocorrerá quanto existir estabilidade nos 
mercados globais. No entanto o principal catalisador da volatilidade está 
diretamente relacionado com a expectativa de subida do Fed (e não as 
perspetivas de crescimento Asiático como alguns sugeriram). No atual ambiente, 
o momento superior do USD deve estar limitado face ao G10, contudo 
poderemos observar alguma recuperação significativa nas tão difamadas moedas 
de mercados emergentes.
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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 29 de Setembro de 2015. 

  
A posição short líquida do franco Suíço aumentou na semana passada. Parece que 
o mercado ainda se encontra em suspenso, alterando-se do porto seguro para as 
incertezas globais que também pesam na economia Suíça. O EUR short também 
aumentou uma vez que as incertezas Europeias globais se mantêm fortes. Existem 
preocupações crescentes de que a política monetária do BCE possa não ser tão 
eficaz uma vez que o Fed adia constantemente a sua primeira subida de taxa após 
quase uma década de política de taxa de juro zero. 

  
A posição líquida do GBP encontra-se quase neutra. Os mercados contabilizam 
uma subida de taxa para o final de 2016 ou 2017. A posição do AUD ainda é 
fortemente short uma vez que o Reserve Bank of Australia manteve as taxas em 
suspenso em 2%. A perspetiva para a Austrália mantém-se negativa uma vez que os 
reduzidos preços de commodities persistentes pesam na economia Australiana.

Posicionamento IMM Não ComercialMercados FX
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