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Visão geral
Finalmente estamos quase no final de 2021, o "ano promissor", um nome que pode ser bem polêmico:
a Covid-19 continua se espalhando pelomundo, a inflação ainda está aumentando, enquanto o dinheiro con‐
tinua fluindo nos mercados, trazido por bancos centrais e governos. No entanto, inclusive agora podemos
observar algumas mudanças na narrativa que poderiammudar a percepção do papel da Covid-19 nos mer‐
cados.

Durante os três primeiros trimestres de 2021, houve três preocupações nos mercados: recuperação
econômica, Covid-19 e inflação. Embora o vírus seja mais um fator externo, a recuperação econômica e a
inflação são influenciadas por ações do Fed e dos governos. A partir de março de 2020, o Fed inseriu uma
quantidade sem precedentes de liquidez nos mercados, aumentando os preços de commodities, ações e
criptomoedas. No final de agosto de 2021, a palavra “redução gradual” se tornou a maior preocupação. Du‐
rante o simpósio de Jackson Hole, Jerome Powell, o presidente do Fed, disse que a redução ocorreria em
breve, fazendo os mercados reverter o regime de riscos no início de setembro.

Por outro lado, a atividade econômica nos EUA desacelerou em agosto segundo a criação de empregos. Isso
poderia se tornar um estímulo para o fortalecimento do dólar dos Estados Unidos, mas as cifras de inflação
relativamente fracas apresentadas mantiveram a volatilidade sob controle. No entanto, o tom predominante
para os mercados é moderadamente negativo em setembro, com o dólar dos Estados Unidos subindo e as
ações caindo.

Um ponto importante que deve ser notado é que houve algunsmovimentos espetaculares nosmercados de
energia, como um grande impulso nos contratos futuros de gás natural e, em menor medida, no petróleo
bruto. Com temores de inflação e baixas de oferta recordes, o gás natural ultrapassou a alta de 2018, al‐
cançando mais de US$ 5 por contrato.

Os mercados, que parecem esperar por novos discursos fundamentais, agora se voltaram para um tipo de
ação técnica. No entanto, enquanto escrevemos esta previsão, o sentimento negativo começou a aumentar
para os principais mercados.

Criação de empregos não agrícolas nos EUA. Fonte: bls.gov
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O Fed e a redução gradual

Os mercados projetam suas perspectivas para o futuro. O que a redução gradual significa para o desempenho?
Ela tem o potencial de diminuir os preços dos títulos de longo prazo (que geralmente estão associados a maior
incerteza) e aumentar os rendimentos, o que pode causar migração de capital de ativos de risco para títulos.
Mais cedo ou mais tarde, isso pode levar a um aumento da taxa. Hoje, quando a taxa de juros é basicamente
igual a zero, as ações e commodities atraem o interesse dos investidores. No entanto, se os rendimentos dos
títulos aumentarem, o capital poderá se refugiar no dólar dos Estados Unidos e nos títulos de ações.

Não podemos afirmar que isso necessariamente aconteceria, mas essa é uma preocupação dominante no dis‐
curso do mercado. Agora, com a ferramenta FedWatch, podemos observar que a maioria dos investidores
acredita que as taxas de juros não crescerão por um ano ou mais.

Probabilidade de aumento da taxa de juros. Fonte: Cmegroup
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Os mercados estão agora em uma situação preocupante em que não há bons fundamentos para continuar a
impulsionar as ações e as commodities. De um ponto de vista sazonal, setembro é o pior mês para as ações, o
que traz alguma volatilidade às negociações. Anteriormente, em 2020, por exemplo, observamos a mesma situ‐
ação: depois de estabelecer um pico no início de setembro, grandes ações de tecnologia despencaram intensa‐
mente (embora tenham se recuperado depois). Em outubro e novembro, os mercados são alimentados pela
temporada de ganhos e outras publicações fundamentais.

A volatilidade não é ruim para um trader que sabe como lidar com ela. O enfoque dele pode ser mais de curto
prazo, ou seja, o tempo de manutenção de posições pode ser reduzido, mas é necessário ter uma atenção es‐
pecial ao manter posições durante a noite e especialmente nos fins de semana. Normalmente, não é recomen‐
dado manter posições alavancadas por mais de um ou dois dias nessa época do ano.

Setembro é conhecido por ser potencialmente o pior mês para as ações. Se dermos uma olhada na dinâmica
de longo prazo do S&P 500 da Bloomberg (este gráfico contém as estatísticas acumuladas de 1985 a 2014,
embora se for estendido para 2020, veríamos a mesma coisa), constataremos que o mês de setembro tende a
ser negativo, enquanto a recuperação poderia começar na segunda quinzena de outubro.

Sazonalidade

Gráfico temporal do índice S&P500. Fonte: Bloomberg

Conclusão
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Projeção de preços do S&P 500. Fonte: Yardeni.com

Mercado de ações
Os índices de ações finalmente começaram uma correção significativa após a recuperação "duradoura" (uma
recuperação de quase de sete semanas para o S&P 500 sem retrocessos notáveis). Dois setores principais
(ações de tecnologia e saúde, que tiveram os maiores ganhos no início de setembro) começaram liquidar, em‐
purrando outros setores para baixo.

Vamos começar com alguns princípios básicos. Falaremos aqui sobre omercado de ações dos Estados Unidos,
que é o maior do mundo, mas não o único. A maioria das empresas grandes e conhecidas são negociadas na
NYSE e/ou Nasdaq.

A questãomais importante é determinar se o S&P 500 é caro ou barato. Se dermos uma olhada na relação custo
e benefício, descobriremos que ela está próxima de 20 para todo o S&P 500. Ao projetar os lucros corporativos
das empresas, teremos uma situação parecida com a do gráfico abaixo. A correção pode acontecer, mas omer‐
cado amplo parece não ser muito caro e tem capacidade de avançar.
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De acordo com as projeções sazonais, os índices podem ficar em modo de correção durante um tempo antes
do início da temporada de ganhos (meados de outubro). Até então, pode ser difícil encontrar negociações de
compra específicas, já que o sentimento agora é geralmente negativo.

Observemos o desempenho técnico dos índices de ações. O S&P 500 e o Nasdaq romperam as tendências e
passaram para um período de correção.

Índice S&P500. Fonte: Exness.com

Índice Nasdaq. Fonte: Exness.com

Vamos dividir o desempenho do mercado amplo em setores. Aqui temos sete principais ETFs que cobrem o
desempenho dos principais setores do mercado de ações dos EUA (de cima para baixo: tecnologia, imobiliário,
comunicação, consumo, industrial, materiais básicos, energia).

Setores
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Na imagem acima, há uma ampla correção em todos os setores, sem que grupos específicos apresentem um
desempenho superior a outros. Isso não significa que não haveria absolutamente nenhuma ação subindo, mas
seria relativamente difícil, nesse contexto, encontrar operações de compra viáveis.

No entanto, seria possível escolher ações pensando no médio prazo. Vamos dividir em ações específicas e ten‐
tar encontrar as mais interessantes. Não se esqueça de que essa perspectiva é baseada nas condições atuais,
que provavelmente mudarão no futuro, mais cedo ou mais tarde.

Desempenho dos setores do mercado de ações dos EUA. Fonte: Tradingview.com

A Nvidia é uma das candidatas promissoras para negociar de acordo com as tendências. Por apresentar um
excelente crescimento de LPA e ser uma das principais ações de tecnologia, produzindo tecnologias para indús‐
trias inovadoras e de ponta, ela pode ser uma boa escolha em breve.

Cada vez que a NVDA testou a média móvel de 200 dias, ela retrocedeu, sem nunca mostrar um fechamento de
dois dias abaixo desta referência técnica. Agora, ela se encontra dentro de uma área de suporte dinâmico. Por‐
tanto, se as coisas não piorarem para a tecnologia, pode haver outro movimento ascendente.

NVDA

Ações NVDA. Fonte: Exness.com
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O mercado chinês está se tornando cada vez mais arriscado, mas há nomes que apresentam menos risco sem
perder o potencial. Um deles é a XPEV, a ação da XPENG, empresa que produz veículos elétricos. Embora repre‐
sente o mercado chinês, também se vincula com a TSLA, o que poderia estimular o movimento de alta.

A capitalização de mercado dos veículos elétricos pode crescer várias vezes nos próximos cinco a dez anos, à
medida que os carros a gasolina forem eliminados. O governo dos Estados Unidos já havia anunciado planos para
uma transiçãomassiva para veículos elétricos até 2030, portanto, as empresas que os fabricam podem represen‐
tar boas oportunidades.

A TSLA teve um desempenho insatisfatório na maior parte de 2021, apresentando um padrão básico na faixa
de US$ 600 a US$ 750. A ação se manteve relativamente estável durante a última liquidação, o que poderia in‐
dicar um bom potencial. Existe ummecanismo de rotação nomercado de ações quando os investidores retiram
o dinheiro de negociações com alto desempenho e o colocam em ativos de baixo desempenho, como TSLA. Por
isso, é possível ver a TSLA testando suas máximas anteriores de abril de 2021.

TSLA

Ações TSLA. Fonte: Exness.com

XPEV

Ações TSLA. Fonte: Exness.com
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Petróleo

Com o recente furacão Ida e um aumento na atividade econômica nos EUA durante o segundo e o terceiro
trimestre em geral, o petróleo bruto finalmente ultrapassou os US$ 70 por barril novamente. Em um contexto de
choque de oferta e de aumento da demanda, não há dúvida de que o preço poderá subir se esses fatores forem
mantidos. Com a reabertura de várias economias e, de ummodo geral, a desaceleração nos casos da Covid-19,
podemos esperar uma expansão econômica. Infelizmente, existe outro obstáculo: cada vez há menos pessoas
querendo voltar ao trabalho ou, pelo menos, não tão fiéis a seus empregadores, causando uma maior rotativi‐
dade. Uma das maiores dúvidas do momento é saber se a retomada das atividades econômicas será susten‐
tável.

1. Oferta e demanda

2. Perspectiva técnica

De uma perspectiva técnica, o preço do petróleo bruto não ultrapassou seu limite de US$ 76. Com a formação
atual gerando um salto de US$ 62 para US$ 73, há outra chance de o preço subir ainda mais se chegar a US$
74 e fechar acima de US$ 76. Se o preço não ultrapassar esses limites, no entanto, mais perdas poderiam acon‐
tecer.
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Bitcoin

As condições mistas da economia global geraram maior incerteza. Entre as preocupações, temos o aumento
da apreensão com a inflação nos EUA, a redução gradual do Fed e, mais recentemente, os problemas da Ever‐
grande.

A atual taxa de inflação nos EUA é consideravelmente mais alta do que o esperado. A atual taxa homóloga de
inflação é mais de 5%, o que representa um aumento de 200 a 300% da taxa normal ou esperada. Isso fez com
que o mercado temesse um possível endurecimento da política monetária do Fed ou, inclusive, que essa institu‐
ição absorvesse a oferta de dinheiro.

Do outro lado domundo, a Evergrande, uma empresa imobiliária chinesa commais de dois trilhões de yuans em
ativos (cerca de 2% do PIB da China), tornou-se a principal preocupação de muitos participantes nos mercados.
Se o colapso acontecer, além de arrastar a economia da China, ele poderá afetar também a economia global, já
que a China importa matérias-primas de muitos países.

Se a recuperação econômica diminuir significativamente, ou se houver uma crise mais séria como resultado
direto ou indireto dos problemas de dívida da Evergrande, as pessoas podem começar a liquidar as posições em
vários ativos, como ações, fundos mútuos, ETFs, commodities e criptomoedas.

1. Condições atuais

2. Oferta e demanda

Nomomento em que este artigo foi escrito, uma enorme quantidade de Bitcoins foi retirada nas últimas semanas
por meio de plataformas de câmbio no mundo todo, mais de 94.000 BTC. Este número mostra a quantidade de
Bitcoins que pode ser mantida por investidores de longo prazo. A tendência de retirar Bitcoins para armazená-los
fora das plataformas de câmbio está presente há algum tempo. De acordo com os dados da plataforma de
blockchain, nos últimos três meses, as retiradas chegaram a um valor vertiginoso de 192.000 BTC.
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Isso fez com que a quantidade de Bitcoin nas plataformas de câmbio caísse significativamente em comparação
com o nível mais alto em março de 2020, com 3.000.000 BTC. A participação total atual caiu cerca de 657.000
BTC ou 22% para o nível mais baixo em três anos.

Do ponto de vista técnico, existem dois cenários possíveis: um positivo e um negativo, de acordo com as difer‐
entes interpretações de gráficos.

Visão técnica
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O primeiro cenário é negativo. Nele, o preço está supostamente formando um padrão de cabeça e ombros.
Nesse cenário, a altura da cabeça é de aproximadamente US$ 8.050, portanto, se o padrão for verdadeiro, o
target ficaria em torno de US$ 35.000 a US$ 37.000.

Por outro lado, o cenário positivo consiste em observar como a Onda de Elliott corretiva termina e cria outra
continuação da principal tendência de alta anterior. Se isso acontecer, uma nova alta potencial poderia se formar
até o final do ano.
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Forex
No terceiro trimestre, o enfoque na política monetária, e na política monetária americana em particular, não ofer‐
eceu muitos sinais claros para os participantes nos mercados de forex. Embora a linguagem cautelosa do Fed
sobre a redução gradual e as referências repetidas a "progresso adicional significativo" na inflação tenham con‐
tribuído para os ganhos do dólar, esses fatores foram muito pequenos no terceiro trimestre, e em poucos lu‐
gares foi possível observar uma tendência clara.

Algumas moedas com bancos centrais mais passivos do que o esperado, como o dólar neozelandês, foram
mais voláteis que o normal. Entretanto, as moedas de commodities em geral tiveram um bom desempenho no
final do verão, já que várias commodities industriais obtiveram ganhos. O AUD e o NZD começaram recuper‐
ações moderadamente fortes em relação ao USD emmeados de agosto.

Claro, não podemos esquecer que tendências contínuas em forex são geralmentemuito raras. Como observado
na perspectiva geral acima, se os rendimentos dos títulos aumentarem e os participantes deixarem de investir
em ações, isso não necessariamente geraria um período realmente extenso e forte de lucros para o dólar. Nesse
caso, os títulos britânicos, europeus e de outros países importantes também poderiam ter uma alta nos rendi‐
mentos, mas provavelmente os títulos europeus não apresentariam a mesma proporção.

A política monetária, os dados de emprego e as correlações usuais devem continuar sendo o ponto central para
as moedas no quarto trimestre. Essa seção examina especificamente dois cenários possíveis que poderiam
acontecer se as mudanças atuais no sentimento continuarem: perdas contínuas do par euro-dólar e fortes gan‐
hos da libra esterlina.

Embora obviamente não se possa dizer que a economia de qualquer país importante está realmente ótima no
momento, podemos observar diferentes níveis de dificuldade. A provável trajetória da política monetária na UE e
nos EUA, principalmente, parece ser bem diferente. Muitos participantes esperam que o Fed comece a aumentar
as taxas no ano que vem, e a redução gradual a partir deste trimestre. No entanto, o BCE continua a destacar a
importância de uma política muito adaptável.

A guerra fiscal do par euro-dólar

Apesar de duas quedas de cerca de US$ 1,19 no terceiro trimestre, o panorama técnico ainda parece muito neg‐
ativo para o par euro-dólar. Não há um suporte claro que pode ser visto antes de aproximadamente US$ 1,16 ou,
inclusive, US$ 1,15 para um provável suporte forte. Até agora, o volume em setembro não apoiou realmente a
ideia de que este símbolo poderia diminuir fortemente no quarto trimestre. Entretanto, isso pode ser explicado
pelo fato de que poucos participantes estão pensando além do curto prazo.
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Em agosto, a inflação anual no Reino Unido foi de 3,2%, a mais alta em mais de nove anos, e excedeu significa‐
tivamente o consenso. Isso ocorreu em um contexto de uma guinada bastante repentina do Banco da Inglaterra
em direção à abertura de uma política de ajuste.

Em particular, a reunião de setembro do Banco da Inglaterra foi extremamente positiva para a libra esterlina no
curto prazo, já que os responsáveis políticos enfatizaram a probabilidade de a inflação continuar subindo para
4% neste inverno europeu, em um contexto chamado pela mídia de crise energética iminente. No entanto, há
muitas dúvidas sobre uma alta contínua da libra esterlina, já que há uma escassez de trabalhadores e de
matérias-primas no Reino Unido, o que provavelmente limitará o crescimento econômico.

Ao fazer uma comparação com a maioria de moedas importantes, o terceiro trimestre não foi muito ativo para
a libra esterlina, mas há condições para uma alta lucrativa antes do final do ano. Os mercados ainda estão di‐
gerindo a nova (e relativa) política restritiva do Banco da Inglaterra, mas o terceiro teste de ¥ 149 na segunda
metade de setembro apresentou uma forte reação de alta com volume de compra relativamente alto.

Em relação ao dólar e ao euro, a libra esterlina parece ter espaço para continuar a alta, mas o par libra-iene pode‐
ria ser um candidato melhor para a compra, já que há uma possível alta do dólar neste trimestre, além da pre‐
sença de áreas técnicas bem fortes abaixo no gráfico de EURGBP. O fortalecimento da libra esterlina é incerto
neste trimestre por causa das incógnitas nas futuras relações comerciais do Reino Unido com vários países,
além de uma escassez muito proeminente de trabalhadores. Entretanto, muitos participantes do mercado
acreditam que o Banco da Inglaterra precisa fazer algo para conter o aumento acentuado da inflação.

A questão da inflação continua sendo forte para a libra esterlina

As perdas contínuas podem ser favoráveis para o par euro-dólar segundo as análises técnicas e as fundamen‐
talistas, especialmente neste último caso se o Fed estabelecer ou sugerir algum tipo de prazo para a política de
redução gradual e os rendimentos dos títulos dos EUA começarem a subir significativamente mais rápido do
que na UE. No entanto, este cenário poderia questionar a visão geral de que as posições não devem ser manti‐
das por mais de um ou dois dias em setembro. Portanto, manter as negociações pequenas, preparar-se para
sair com relativa rapidez e colocar os stops no lucro pode ajudar os traders a aproveitar aomáximo, independen‐
temente do desenvolvimento da situação.

14 15



Acesse o link abaixo para dar seu feedback sobre essa
perspectiva: levamenos de dois minutos.

Conte o que você pensa!

Este material é considerado uma comunicação de marketing. Ele não contém e não deve ser interpretado como um conselho ou uma recomendação de
investimento, como uma oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Os desempenhos passados não podem garantir
ou prever resultados futuros. A Exness não leva em consideração seus objetivos pessoais de investimento ou sua situação financeira, não faz nenhuma
representação e não assume qualquer responsabilidade pela exatidão, período ou integridade das informações fornecidas, nem por qualquer perda

decorrente de quaisquer informações, previsões ou outros dados fornecidos. Quaisquer opiniões feitas aqui são a opinião pessoal do autor e podem não
representar as opiniões da Exness. Esta comunicação não deve ser reproduzida ou distribuída sem a permissão prévia da Exness. Procure aconsel‐

hamento independente, se necessário.

A negociação envolve riscos.

DÊ SEU FEEDBACK

https://exnesspremier.typeform.com/to/y16Fe0Af

