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Os dados de inflação da Suíça para Janeiro mantiveram-se profundamente em território 
deflacionário, como universalmente antecipado. O IPC Suíço manteve-se em -1.3% y/y, 
-0.4% m/m, enquanto o IPC `core' esteve em -0.9% no entanto na base mensal caiu de 
-0.1% para -0.4%. O CHF esteve mais forte contra o USD e EUR em função de um 
sentimento de risco deteriorado ao invés de desenvolvimentos domésticos. A fraca 
perspetiva de preços reportada hoje apenas alimentará expectativas de mercado para 
ação do SNB. Saltos recentes nos depósitos à vista oficiais (575.4bn a partir de 559.5bn), 
juntamente com um CHF cada vez mais fraco levou os traders a especular quanto às 
intervenções FX. 
  
Julgámos ser improvável que o SNB tivesse qualquer envolvimento com base nos 
efeitos de avaliações consistentes de CHF e balanço já insuflado. Contudo, um trading 
constante de porto seguro inverteu a força do CHF. No entanto, deparado com um 
cenário económico suave e um CHF forte, a probabilidade de o SNB atuar aumentou 
significativamente. Posto isto, é menos provável uma intervenção FX direta do que uma 
redução adicional das taxas já negativas (apesar de ambos terem recebido a bênção do 
SNB numa base constante). O Presidente do SNB Thomas Jordon indicou claramente a 
sua perspetiva de que o CHF se encontra sobrevalorizado e que a taxa pode ser 
“inferior ao ponto no qual nos encontramos” (banda inferior atualmente em -0.75%). De 
forma interessante, embora as taxas de juro negativas não tenham sido extremamente 
eficientes quanto a inverter os fluxos de capital, abrandaram a acumulação de CHF e 
assistimos agora a outros bancos centrais adotando a estratégia. 
  
Nos mercados FX existiu procura pelas moedas globais de porto seguro uma vez que 
os receios acerca da saúde dos bancos globais, queda nos preços de petróleo e 
expectativas crescentes para a desvalorização do CNY levaram os investidores a 
desalavancar o risco. Com o enfraquecimento da divergência de política monetária que 
conduziu a força do USD, expectativas para o BCE aumentar os estímulos em Março e a 
incerteza global levando o capital de volta para o CHF, o SNB encontra-se de novo 
numa situação desconfortável. O SNB necessita de tornar o CHF pouco atrativo para 
compradores externos e domésticos mas realisticamente tem ferramentas limitadas. 
Contudo, é demasiado cedo para agir, portanto espera-se que o CHF continue 
ganhando face ao G10.

Deflação Suíça Reforçada Mas CHF FortaleceEconomia
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Um contexto difícil 

Enquanto continuar o atual excesso de oferta dos membros da OPEP, as pressões 
inferiores no petróleo continuarão. Parece que este período de excesso de 
produção está longe de ter terminado. O Brent está sendo negociado na 
proximidade de $31 por barril e diversos países como a Austrália e Canadá estão 
sofrendo com estes preços reduzidos. Infelizmente, deve prosseguir sua fraqueza. 
Por enquanto, as suas economias descem, particularmente as suas contas correntes 
que se encontram ambas em défice. A Austrália registou um montante de $21.2 
bilhões e o Canadá encontra-se com $11.5 bilhões para o terceiro trimestre de 
2015: as suas economias baseiam-se principalmente em fluxos financeiros que 
derivam das suas indústrias de commodities e enquanto o ambiente global, 
especialmente aspetos geopolíticos, se mantiver incerto a situação não melhorará. 
As atuais questões do Médio Oriente na Síria, os problemas entre o Irão e Arábia 
Saudita bem como o colapso do rublo são elementos onde o petróleo é a “força 
da guerra”. A atual guerra das commodities está pronta para continuar. 

  
Entrando em território de taxas negativas 

Na Austrália, o Reserve Bank anunciou que irá manter as suas taxas de juro em 2% 
no meio dos fortes dados recentes de desemprego para o último trimestre de 
2015. A taxa de desemprego desceu no último ano para 5.8%. No entanto, a 
Austrália encontra-se muito dependente da China, que representa o seu principal 
parceiro. Existem provas crescentes de que o abrandamento Chinês não terminou 
(crescimento inferior do consumo de gás por exemplo). Como resultado, a procura 
agregada para os bens Australianos deve continuar enfraquecendo e isto irá 
aumentar o impacto nas receitas Australianas. Portanto o Aussie deve manter-se 
sob uma pressão significativa apesar de ser negociado acima do nível psicológico 
de $0.70. É por isto que o Governador Steven contempla agora aliviar 
adicionalmente a política monetária. Os atuais dados de inflação também 
proporcionam o espaço suficiente para que o Reserve Bank of Australia atue.

Sentimentos Mistos Para Austrália e CanadáEconomia
  

O corte de taxas é algo que também acreditamos que o Banco do Canadá irá 
decidir. Os vizinhos dos EUA também sentem efeitos negativos principalmente 
devido aos reduzidos preços de petróleo. Ainda “melhor”, as taxas negativas 
podem ser implementadas para levar as empresas e consumidores a começar a 
fazer despesa. Os fundamentos claramente não arrancam. O défice comercial do 
Canadá ainda é muito importante, correspondendo a cerca de $427 milhões. Por 
último, as fracas importações de maquinaria industrial são um claro indicador que 
os investimentos empresariais no Canadá se encontram a abrandar. 
Por enquanto, existe um dado positivo para a Austrália e Canadá. O Ouro 
aumentou em 16.74% desde o começo do ano. Isto deve proporcionar algumas 
receitas adicionais necessárias para estes dois países. No entanto, mantemo-nos 
`bearish' quanto ao Aussie e ao Loonie no médio prazo.
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Conforme habitual num período de elevadas incertezas e um crescente receio de 
recessão, os investidores juntam-se em ativos de porto seguro, tais como o yen 
Japonês, obrigações soberanas e o franco Suíço, enquanto largam ativos mais 
arriscados como títulos e moedas de mercados emergentes. Infelizmente para o 
Banco do Japão, a situação está longe de ser conveniente já que vai 
completamente contra o que o Banco Central tem tentado alcançar desde que 
decidiu implementar o seu alívio quantitativo e qualitativo em 2014. Desde o 
começo de 2016, o yen Japonês valorizou quase 8% face ao dólar norte-americano. 
Além da sua propriedade de porto seguro, a subida deve-se principalmente ao 
efeito combinado da confiança enfraquecida do mercado na capacidade do BdJ 
em criar um yen mais fraco mas também na crença de que o Fed será incapaz de 
continuar com o seu ciclo de subida de taxa à medida que piora a perspetiva de 
crescimento global  - Yellen sugeriu que a turbulência do mercado pode adiar 
adicionalmente o ciclo da subida de taxa. 

  
Contudo, vale a pena referir que o BdJ tem uma quota de responsabilidade no 
fortalecimento do yen. No final de Janeiro o Banco do Japão votou a favor de 
adotar uma política de taxa de juro negativa (NIRP), esperando que isso ajudasse a 
manter o yen em níveis reduzidos e até a aumentar pressão na moeda. 
Inicialmente, o mercado reagiu de acordo com isto aumentando o USD/JPY para 
121, subindo 2.5%. Contudo, quanto os participantes do mercado se aperceberam 
que a taxa de juro de -0.1% seria aplicada a uma parte absurda dos balanços totais 
de conta corrente (os balanços da taxa de política), enquanto as outras duas partes 
principais (balanço básico e balanço macro acrescido) não são sujeitas a taxas 
negativas (+0.1% e 0.0% respetivamente), juntaram-se ainda mais no yen do que 
antes. 
 

JPY Fortalece No Meio De Confiança Hesitante no BdJEconomia
  

A decisão do BdJ em implementar uma meia medida, que foi claramente vista 
como um sinal de fraqueza pelos participantes do mercado, é somada à 
preocupação de que os bancos centrais em todo o mundo têm dificuldade em 
levar a inflação para as suas respetivas metas. Além disso, a recusa do conselho 
do BCE em aumentar massivamente o QE em Dezembro e agora a decisão do 
BdJ em apenas cortar taxas sugere que os banco centrais em todo o mundo 
começaram questionando se a implementação de novos estímulos permitiria um 
regresso a uma inflação positiva sustentável e crescimento económico sólido.  

  
Espera-se novo lote de dados económicos do Japão na próxima semana que trará 
nova luz sobre o estado da economia. Por enquanto, o USD/JPY mantém-se 
estável, entre 112 e 113. Acreditamos que ainda existe algum potencial inferior 
para o par; contudo os traders ainda tentam entender o que ocorreu na quinta-
feira, quando o USD/JPY aumentou dois números em menos de cinco minutos.  
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As ações do Deutsche Bank (DB) caíram para um mínimo de 30 anos esta semana, 
com a culpa inicial estando de volta de uma venda alargada de títulos e receio da 
economia global, levando os investidores a livrarem-se de ativos de risco. A 
descida foi tão acentuada que o CEO John Cryan foi forçado a emitir uma 
declaração para assegurar os investidores que o banco se encontrava 
“absolutamente sólido” na terça-feira e que continuaria a fazer os pagamentos 
planeados. Embora a resposta de mercado inicial fosse positiva, os mercados 
inverteram rapidamente a direção, já que enfrentar as questões trouxe receios para 
a primeira linha do pensamento dos investidores. À superfície parece que as ações 
do DB sofrem de uma aversão ao risco difundida. Contudo, a declaração de Cryan 
foi precedida de uma declaração anterior do DB que causou algum espanto. “Com 
base nos dados financeiros preliminares de 2015, acreditamos ter suficiente 
capacidade de pagamento e ADI sob o GAAP Alemão para pagar cupões AT1”, 
afirmou o CFO Marcus Schenck no anúncio de rendimentos da empresa a 29 de 
Janeiro, de acordo com uma transcrição. Os mercados encontram-se cada vez mais 
desencorajados pela incerteza das participações derivativas do DB. 
  
Fora deste risco idiossincrático observado no DB, os spreads de crédito bancário 
nos mercados desenvolvidos, especificamente na zona Euro, têm sido o ponto 
focal da atual volatilidade de mercado. Os fracos rendimentos bancários da 
Europa, uma crescente deceção com a capacidade do BCE em gerir o risco e 
potencial, um processo arbitrário de determinar pagamentos causaram o 
alargamento do spread de crédito. Um pesado posicionamento nos mercados de 
crédito, preocupações alargadas acerca do cenário macroeconómico, a 
volatilidade do mercado Chinês e consequências inesperadas de um colapso 
rápido nos preços de commodities colocaram os investidores no fio da navalha. De 
forma interessante, os movimentos recentes não foram replicados nos spreads de 
crédito de mercados emergentes. O índice CDS dos bancos europeus explodiu a 
partir de um nível relativamente benigno de 100bps em Dezembro para 207bp no 
encerramento de sexta-feira. Embora estes níveis não se encontram próximos dos 
picos atingidos na crise financeira, quaisquer movimentos súbitos devem ser 
monitorizados.

Aumenta o Risco de Crédito dos BancosEconomia
  

Uma semelhança inquietante entre a Crise Financeira de 2007-2008 e os eventos 
de hoje é o surgimento súbito nos media de um novo instrumento complexo. As 
obrigações contingentes convertíveis, chamadas de obrigações CoCo, foram 
desenvolvidas em resposta para “as políticas de `demasiado grandes para falir', 
para proteger financiadores em caso de uma crise ao tornar dívida em ações. As 
CoCo têm caraterísticas complicadas e não testadas que permitem que a 
obrigação seja convertida em ação ou dissolvida, caso o capital do banco 
emitente caia abaixo de um limiar pré-estabelecido (numa descrição simplista). 
Embora a exposição reportada se mantenha reduzida, os receios de dívidas 
inexplicadas nos balanços dos bancos durante uma época de elevada volatilidade 
são somados às ansiedades dos investidores. 
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Os mercados excluem agora uma subida da taxa do Fed em Março já que a 
inflação claramente não recupera apesar das baixas taxas de desemprego. O IPC 
de 2015 encontra-se estagnado em 0.7% y/y, longe da meta do Fed de 2%. Uma 
subida de taxa em Abril também parece muito improvável com uma probabilidade 
de 2%. O dólar enfraqueceu acentuadamente como resultado destas expectativas. 
A Presidente do Fed Janet Yellen discursou na semana passada perante o 
congresso para entregar o Relatório de Política Monetária semestral do Fed. 
  
Janet Yellen foi um pouco surpreendente nesta sessão. Referiu pela primeira vez 
taxas de juro negativas. Logicamente anunciou que o Fed está pronto a adiar as 
subidas mas, claro, recusou-se a admitir que a atual estratégia do Fed para atingir 
uma política monetária normalizada foi provou-se como ineficaz até ao momento. 
Mencionou que as condições financeiras globais tornaram-se menos favoráveis ao 
crescimento. Particularmente, as taxas de desemprego foram reduzidas mas as 
melhores condições laborais não proporcionaram o efeito esperado de um 
crescimento decente de salários necessário para impulsionar a inflação em direção 
da meta do Fed. 
  
Yellen também afirmou estar desconfiada de subir as taxas demasiado 
abruptamente no caso disto empurrar a economia em recessão. A verdade é que a 
dívida Americana é demasiado grande ($18 trilhões) e o juro nesta dívida explodiria 
caso as taxas de juro aumentassem demais. É por isto que Yellen considera agora 
taxas de juro negativas para evitar que tal suceda e especialmente para impedir 
uma recessão. No entanto, a alguma altura é necessária inflação para destruir 
dívida, mas isto não se encontra em cima da mesa por enquanto porque na nossa 
perspetiva as condições do mercado laboral encontram-se largamente 
sobrevalorizadas. Como resultado, julgamos existir uma forte possibilidade de um 
QE4 que seria sinónimo de dinheiro fresco para salvar o PIB. Já não nos 
encontramos numa época de divergência de política monetária ou normalização. 
Encontramo-nos agora firmemente num território de taxas de juro negativas e 
Yellen considera esta opção apesar do facto de “não estar certa se o Fed o conse-

Yellen Admite Que Txs. Negativas Estão Em Cima da MesaEconomia
  

gue executar”. 
  

Por enquanto, os mercados acionistas encontram-se prejudicados com tal política 
monetária pouco clara e consideramos que o Fed não se encontra em pleno 
controlo da situação. Como mencionamos desde o ano passado, as subidas de 
taxa parecem cada vez mais improváveis este ano. No que respeita à moeda, 
esperamos agora um aumento temporário do dólar face à moeda única já que as 
incertezas Europeias não terminaram. As pressões no EURUSD manter-se-ão 
`bearish' no médio prazo. 
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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 a outra. É usualmente visto como um indicador contrário 
quando atinge um extremo no posicionamento. 
  

Os dados do IMM cobrem as posições dos investidores para a semana terminada a 
2 de Fevereiro de 2016. 
As posições short líquidas de EUR diminuíram substancialmente, após atingirem 
mais de 40% do juro aberto total no fim de Dezembro, uma vez que os traders 
reduziram substancialmente as probabilidades de uma subida de taxa de juro pela 
reserva Federal. O posicionamento short de EUR deve continuar a diminuir já que a 
história de divergência política perde força. 

  
As posições short líquidas de GBP diminuíram moderadamente após atingirem 
17% das posições abertas totais na semana passada. A incerteza política 
decorrente de um potencial Brexit juntamente com o ambiente de taxa de juro 
reduzida provavelmente continuarão pesando na Libra esterlina. 

  
As posições long líquidas do ouro continuaram aumentando. O ambiente de 
incerteza global e os receios de recessão trouxeram interesse renovado para o 
metal já que os investidores se abrigam da turbulência do mercado. 

 

Posicionamento IMM Não ComercialMercados FX
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Os mercados acionistas globais não reagiram bem ao advento de 2016, com a 
volatilidade sendo esperada como nova “norma” para os mercados de ações e 
bancos centrais alterando política monetária. A falta de crescimento de lucros das 
empresas, a assustadora descida do petróleo, o acentuado abrandamento 
económico da China, múltiplos elevados e a fraqueza nos mercados de crédito 
sugerem que os movimentos inferiores adicionais nos mercados acionistas 
constituem uma probabilidade evidente. Talvez o argumento mais forte seja que o 
atual mercado `bull' tem sido impulsionado pelo programa de compra de 
obrigações massivo pela Reserva Federa, que apoiou os mercados acionistas e 
estimulou crescimento nos mercados emergentes. Com o Fed a caminho da 
normalização, o crescimento artificial nos preços dos ativos irá relaxar. 
Com o aumento de taxas de juro nos EUA, é cada vez mais provável que os 
investidores se movimentem dos ativos de risco de mercados emergentes para 
portos seguros. Além disso, o setor de manufatura Chinês debate-se com um 
excesso de capacidade após anos de sobre-investimento; a sua única opção é 
cortar preços e inundar o mercado global. Esta dinâmica desinflacionária 
prejudicará os rendimentos e criará um efeito de arrasto nos consumidores, 
pesando adicionalmente nos preços das ações. Estamos incertos se isto é “o 
grande momento”, mas ter alguma proteção no seu portfólio nunca será 
prejudicial. 
Construímos este tema utilizando ETFs (Exchange-Traded Funds) com uma amostra 
ampla de ações “large cap” a nível global. Utilizar ETFs permite-nos executar uma 
short (ou vender) ações para tirar partido da depreciação dos preço. 

Análise & Portfólio - Swissquote Bank Strategy Desk

Mercado Global 'Bear'Themes Trading

15 - 21 de Fevereiro de 2016
RELATÓRIO SEMANAL



Page 10 | 10
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

DISCLAIMER

15 - 21 de Fevereiro de 2016
RELATÓRIO SEMANAL

Apesar de todos os esforços terem sido feitos para garantir que a informação citada e utilizada para a 
investigação por detrás deste documento é confiável, não existe garantia de que seja correta, e o 
Swissquote Bank e suas filias não aceitam qualquer responsabilidade a respeito de quaisquer erros ou 
emissões, ou relativamente à precisão, integralidade ou fiabilidade da informação aqui contida. Este 
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. 
 
Apesar de todos os investimentos implicarem algum grau de risco, o risco de perdas na negociação 
de contratos forex off-exchange pode ser substancial. Portanto caso você considere negociar neste 
mercado, deve estar consciente dos riscos associados com este produto para que possa fazer uma 
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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