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Mantém-se a incerteza nas sondagens do Reino Unido. 
  

A volatilidade de um mês do GBPUSD enlouqueceu ontem, uma vez que a duração 
do contrato cobre agora o referendo imprevisível da EU. Antecipamos que a 
volatilidade do GBP se manterá elevada à medida que o debate intensifica e se 
alarga o diferencial entre a probabilidade implícita das casas de apostas e os 
resultados agregados das sondagens. De forma interessante, a curva de 
volatilidade do GBP cai completamente após a votação (e tem uma tendência 
inferior), ficando em linha com a volatilidade das outras moedas do G10. As puts de 
GBPUSD continuaram sendo negociadas a prémio contra as calls uma vez que os 
traders contabilizam o risco inferior. A probabilidade implícita média das casas de 
apostas de um resultado de “saída” diminuiu de 28% há apenas duas semanas 
para 21%. No entanto, embora as sondagens agregadas do Reino Unido 
demonstrem uma alteração semelhante, a extensão do movimento é menos 
dramática. Atualmente todas as sondagens sugerem 47% a favor da 
“manutenção” (subindo a partir de 43%) contra 41% (descendo a partir de 44%) da 
“saída”. E, acrescentando incerteza, as sondagens online encontram-se empatadas 
com 45% para cada lado. 
  
Comunicação é chave para a opinião pública 
  
A votação mantém-se disputada, e sem questionar os méritos do referendum, mas 
julgando pelo seu atual estado confuso, suspeitamos que a perspetiva da 
campanha pela “saída” não terá sucesso a 23 de Julho. No debate de “Brexit” na 
BBC na noite de quinta-feira Diane James, defensora da Saída, vacilou em certas 
questões, incluindo “não saber” se o Brexit significaria que as pessoas precisariam 
de vistos para viajar pela Europa. A campanha pela manutenção parece ter 
triunfado na noite. No geral o alarmismo do lado da manutenção trouxe ao público 
britânico argumentos mais organizados e convincentes. A menos que o bloco da 
“saída” se organize com uma estratégia de comunicação clara e unificada, 
antecipamos que o Reino Unido se mantenha na UE.

Aumenta volatilidade do GBP Economia
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A economia Russa ainda enfrenta dificuldades. As vendas a retalho, que 
aumentaram para 5.1% m/m em Março, desceram em -1.6% m/m em Abril. A 
despesa do consumidor encontra-se definitivamente muito volátil e é claramente 
difícil para o Banco Central da Rússia avaliar precisamente a atual perspetiva 
económica uma vez que os decisores políticos terão de tomar decisões quanto às 
taxas de juro na próxima reunião de política monetária a ocorrer em Junho. 

  
O banco central encontra-se preocupado quanto aos riscos superiores na inflação e 
particularmente quanto aos salários nominais, cujo último registo de Março indicou 
um aumento de 9% y/y. Esta subida em salários reflete o ressalto em preços de 
petróleo. Quando ajustados para inflação, o crescimento de salários é muito volátil 
indo de +1.5%y/y para -1.7% no mês seguinte. 

  
A política monetária será considerada bem sucedida assim que a inflação desça. 
Não acreditamos que este venha a ser o caso no curto ou até médio prazo. O 
banco central pode ser obrigado a apertar adicionalmente as taxas ou a intervir 
caso o rublo aprecie demasiado para evitar que isso danifique o seu PIB. Mantemo-
nos `bearish' quanto ao USDRUB uma vez que o principal fator será o final das 
esperanças para uma possível subida de taxa em 2016 para o Fed. 

  
Rússia, ganhando momentum positivo 
Considerando que o atual ressalto no preço do petróleo durará, a Rússia tem uma 
boa hipótese de recuperar sustentabilidade. O recente ressalto do petróleo auxilia 
sem dúvida o país, que depende fortemente desta commodity. Um barril de Brent 
encontra-se agora acima de 50 dólares por barril, representando um máximo de 7 
meses. De acordo com um inquérito recente de 37 economistas, a economia Russa 
deve encolher 1% em 2016 face à contração anteriormente esperada de 2%.  

 

Rússia Ainda Preocupada Com Sua Inflação MassivaEconomia
  

À procura de maior independência 
Na semana passada a Rússia divulgou as suas reservas de ouro e forex para a 
semana terminada a 27 de Maio. O objetivo da Rússia em atingir $500 milhões 
aproxima-se com as atuais reservas chegando a $388 milhões. A Rússia planeia 
remover o dólar, tanto quanto possível, das suas trocas internacionais para ganhar 
maior credibilidade. Isto proporcionaria também à Rússia um certo grau de 
proteção contra incertezas globais. 
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Os dados ontem divulgados indicam que as áreas chave da economia norte-
americana se mantêm suaves, mantendo o Fed em suspenso para Junho. Áreas na 
economia expostas diretamente à procura externa. As encomendas de bens 
duráveis aumentaram 3.4% a partir de 1.9%, significativamente acima do esperado 
uma vez que aumentaram as encomendas de aeronaves não militares. Contudo, o 
aumento era esperado após não surgir no relatório de Abril. Apesar dos recentes 
números headline, o relatório indica que a procura de fábrica não demonstra sinais 
de recuperação significativa da sua fraqueza do Q1. As encomendas de aeronaves 
não militares aumentaram 65%, acrescentando 2.9% ao registo superior; contudo o 
resto do relatório foi menos impressionante. As encomendas de bens não 
transportáveis aumentaram 0.4%, enquanto os bens capitais nucleares 
dececionaram, contraíndo 0.8%. 
Apesar dos dados questionáveis, os membros do Fed continuam sua retórica 
`hawkish'. O Governador Powell do Fed proporcionou o sinal mais claro da sua 
preferência por uma subida de curto prazo, desde que os dados o permitissem. 
Powell esclareceu que a sua decisão não era absoluta e que o trajeto de política 
também estava altamente contingente dos dados recebidos. As yields front-end 
dos EUA, e portanto o USD, estão sendo conduzidos não pela expectativa hawkish 
do Fed, mas por dados económicos. Reagindo aos dados dececionantes, a curva 
de rendimentos dos EUA movimentou-se no sentido inferior, com as yields de 2 
anos dos EUA escorregando acentuadamente 5bps para 0.86%. DXY caiu .04%, 
para 95.15. 
Ainda esperamos que a fraca procura global continue a ter efeito no crescimento 
norte-americano. Este contágio tem sido destacado por uma erosão constante no 
PMI de manufatura, desafiando a recente aceleração do crescimento no Q2. Além 
disso, a fraqueza no mercado laboral no relatório de emprego de Abril deve durar 
na próxima semana com uma leitura sub-100k nos NFP. Embora as indicações dos 
futuros de fundo do Fed estejam agora contra nós (probabilidade de 54% de 
subida de 25bp em Julho), não esperamos que o Fed aumente as taxas de juro 
este Verão.

Aumenta a Retórica do Fed Mas Dados São MistosEconomia
  

Aguardamos que a Presidente Yellen do Fed proporcione algum apoio 
cautelosamente dovish à nossa teoria. O discurso de Sexta-feira em Harvard não 
trouxe qualquer sinal de política. Provavelmente escutaremos sua direção de 
política no seu discurso de 6 de Junho em Filadélfia. Esta será uma oportunidade 
crítica para que Yellen assinale as intenções do FOMC antes do silêncio que 
antecederá a reunião de política de 14-15 Junho. De um ponto de vista 
fundamental mantemo-nos short quanto ao USD, com base na nossa perspetiva 
de uma única subida de taxa de 25bp em Nov/Dez de 2016. 
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O Governador do BdJ Kuroda, num discurso no parlamento Japonês na passada 
quarta-feira, confirmou que estímulos adicionais serão acrescentados “sem 
hesitação” caso o yen fortaleça demasiado. Afirmou que isso ameaçaria o objetivo 
do país de atingir a meta de inflação do BdJ de 2% no médio prazo. 

  
Por enquanto, os mercados financeiros não sabem que preço acionará uma 
intervenção do BdJ. No entanto acreditamos que este limiar não se encontra muito 
distante dos atuais preços e deve encontrar-se na proximidade de 106/107 yen por 
uma única nota de dólar. No entanto, sentimos que o BdJ provavelmente tentará 
evitar estímulos adicionais e que a meta do yen é apenas um indicador do banco 
central no qual a situação é considerada não sustentável. Do nosso ponto de vista a 
declaração de Kuroda foi uma simples intervenção verbal. Não acreditamos que o 
Japão esteja satisfeito em amontoar ainda mais estímulos. 

  
Favorecendo a nossa perspetiva, o IPC Nacional do Japão em Abril esteve acima 
do esperado em -0.3% y/y, mas ainda abaixo dos anteriores dados de Março. O 
outro número de inflação, o IPC de Tóquio, também esteve abaixo dos dados 
anteriores em -0.5% y/y para este mês. Os dados muito suaves tornam difícil atingir 
a meta de inflação de 2% no final de 2017. O senso comum faz-nos questionar 
exatamente como pode um país atingir a sua meta de inflação num ano e meio 
quando o falhou em fazer nas duas últimas décadas. 

  
A realidade é que também é o segundo mês consecutivo em que a inflação esteve 
mais reduzida. O BdJ pode acreditar que a recente força do yen acrescenta 
demasiadas pressões inferiores na inflação. Acreditamos claramente que a subida 
do imposto sobre vendas, planeado para ocorrer em 2017, será agora adiado ou 
até retirado de cima da mesa completamente. Consideramos que o BdJ tentará 
evitar qualquer turbulência desnecessária no que toca à sua economia doméstica.

Banco do Japão Pronto A Atuar, De NovoEconomia
  

Portanto seguindo os comentários de Kuroda, serão acrescentados hoje novos 
estímulos uma vez que já existem pressões inferiores massivas na inflação. 
Contudo é verdade que o JPY ganha um pequeno fôlego contra o dólar norte 
americano com a probabilidade renovada de uma subida de taxa do Fed em 
Junho. Infelizmente para o Japão estas esperanças não durarão muito, a 
economia dos EUA também se ressente e as pressões de descida no USD/JPY 
regressarão em breve antes que o BdJ seja obrigado a intervir numa política 
monetária interminável. 

  
Outras questões provavelmente levantar-se-ão e o número do Japão pode muito 
bem terminar. As agências de rating começam a questionar-se se o Japão deve 
ter a sua nota de crédito reduzida uma vez que as expectativas económicas 
futuras são agora completamente incertas. A dívida massiva das ilhas, um rácio de 
dívida para PIB de 250%, enterrarão esperanças de uma recuperação sustentável 
durante muito tempo. 
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O dólar Australiano teve uma boa série de subida durante o primeiro trimestre uma 
vez que os preços de commodities recuperaram e a economia Australiana ajustou-
se relativamente bem à perspetiva de procura mais fraca a partir da China. O AUD/
USD também atravessou um impulso das expectativas enfraquecidas de uma 
subida de taxa do Fed com o par de moeda atingindo 0.7835 na última semana de 
Abril. Contudo, o Aussie falhou em consolidar estes ganhos uma vez que o 
`greenback' registou um ressalto em força plena em Maio, impulsionado pelas 
renovadas expectativas de subida de taxa dos EUA. Entretanto na Austrália, a 
perspetiva económica deteriorou-se adicionalmente. 

  
Em primeiro lugar, no início de Maio a Confiança Empresarial NAB caiu um ponto 
para 5 face um cenário de perspetiva económica global pessimista, enquanto o 
barómetro de condições de negócio caiu para 9 em Abril a partir de 12 em Março. 
Em segundo lugar, a fraca perspetiva de inflação mantém-se uma causa de 
preocupação para a economia Australiana  - a inflação negativa numa base 
trimestral no Q1 de 2016 (-0.2%q/q ou 1.3%y/y). A 3 de Maio o RBA cortou a cash 
rate oficial em 25bps para 1.75% (como esperado: ver Relatório Semanal de 29 de 
Abril), argumentando que a força do Aussie  - na altura  - poderia colocar em causa 
a frágil recuperação económica. Em terceiro lugar, o mercado laboral demonstra 
sinais de fraqueza. A estável taxa de desemprego (5.7%, descendo de 6% no início 
do ano) é enganadora uma vez que o emprego de tempo inteiro perde força 
enquanto que o emprego de part-time continua aumentando constantemente. 
Finalmente a despesa privada de capital (capex) contraiu 5.2%q/q no primeiro 
trimestre de 2016, falhando o consenso para uma diminuição mais pequena de 
-3.5% e também abaixo do número revisto em alta de +1.8% no último trimestre de 
2015. Estes fracos números demonstram que as empresas Australianas não 
acreditam no conto de recuperação económica e aguardam para observar 
melhorias adicionais, especialmente da China. De facto, a recuperação do minério 
de ferro durante o primeiro trimestre deu falsas esperanças uma vez que os preços 
colapsaram mais de 30% em Maio.

AUD Exposto A Novo Movimento InferiorEconomia
  

Continuamos a esperar fraqueza adicional do dólar Australiano face ao dólar 
norte-americano. Contudo o rebaixamento deve ser limitado uma vez que 
esperamos que o Fed mantenha as taxas inalteradas em Junho, forçando o 
mercado a contabilizar um adiamento no trajeto de restritividade. Por outro lado, 
acreditamos também que a subida das commodities tenha atingindo um ponto 
crítico e portanto consolidará por agora. Contudo, antecipamos que existe 
espaço para movimentos inferiores de AUD/NZD uma vez que a resistência da 
economia Kiwi tem sido subestimada. 
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