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CONTEÚDO

VISÃO GERAL

Já que o primeiro trimestre de 2022 acabou para os mercados fi nanceiros, chegou 
a hora de resumir os principais eventos que aconteceram no primeiro trimestre e 
fazer projeções para o futuro próximo.

Após o aumento da infl ação, o Fed fi nalmente se tornou agressivo no primeiro 
trimestre de 2022. Houve um aumento das taxas na reunião do FOMC em março. 
Além dessa alta, também temos várias altas antecipadas.

De acordo com a ferramenta FedWatch do CME, os traders estão precifi cando a 
possibilidade de altas para 175-200 no verão.

A POLÍTICA AGRESSIVA DO FED
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À primeira vista, parece um fato preocupante, que poderia pressionar os 
preços das ações e de outros ativos. Quando o custo da dívida aumenta, 
uma pressão adicional sobre o crescimento econômico poderia ser criada. 
No entanto, as ações têm crescido durante os ciclos de políticas agressivas 
do Fed. Isso é simples: a economia é acelerada durante os ciclos de alta das 
taxas, o que causa o aumento dos preços das ações.

Fonte: сmegroup.com

Fonte: macromicro.me

Imagem 1: probabilidades de 
diferentes cenários para taxas

Imagem 2: correlação entre o S&P 500 
e a taxa de fundos federais

TARGET RATE PROBABILITY HISTORY FOR FEDERAL RESERVE MEETING 27 JUL 2022

Os preços das ações tendem a cair de acordo com as expectativas antes do ciclo, 
mas geralmente isso não acontece durante o processo.



A inflação aumentou consideravelmente devido à aceleração dos preços da 
energia e ao aumento dos índices de preços ao consumidor e ao produtor. 
Depois que o Fed começou a aumentar as taxas, o crescimento dos preços 
das commodities praticamente parou: petróleo bruto, gás natural e ouro 
ficaram dentro das faixas de negociação, aguardando novas informações.

Ainda assim há muita incerteza associada à atual crise entre a Rússia e a 
Ucrânia, que pode agravar a recente interrupção das cadeias de suprimentos 
originada pelos efeitos da Covid-19. 

A guerra no Leste Europeu tem implicações para os mercados de energia 
com o aumento dos preços do gás e do petróleo e pode provocar uma série 
de efeitos colaterais adversos.

INFLAÇÃO

A INVASÃO DA UCRÂNIA PELA 
RÚSSIA E A COVID-19

  Fonte: ycharts.comImagem 3: taxa de inflação dos EUA
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Em primeiro lugar, a interrupção das cadeias de suprimentos iniciada pela Covid-19 
pode ser aprofundada e criar mais volatilidade para os mercados de commodities, 
além de aumentar a incerteza geral para outros setores econômicos.

Por exemplo, a Goldman Sachs já havia reduzido as previsões para a indústria de 
semicondutores, diminuindo as cotações para AMD, INTC, MCHP e TER.

Essa indústria costuma estar na vanguarda do crescimento econômico, o que se 
traduz em mais tensões sobre a recuperação econômica após a Covid-19.

Embora muitos países já estejam caminhando para a reabertura, já que a 
Covid-19 parece estar se tornando uma doença endêmica, a pandemia ainda 
está longe de terminar. Alguns países, principalmente a China, ainda impõem 
restrições e lockdowns rigorosos, mantendo uma política de “Covid-19 zero”.7.87% for Feb 2022

CONCLUSÃO

Os traders e os investidores observarão o ritmo da recuperação econômica, as 
tensões geopolíticas e a inflação. A “névoa da guerra” adiciona muita incerteza 
ao processo. No entanto, os mercados têm uma perspectiva clara do que o Fed 
fará, o que constitui uma boa base para estabelecer previsões e projeções.

Se a economia mundial mostrar uma recuperação decente e não for gravemente 
afetada pela escalada geopolítica, os mercados de ações provavelmente 
crescerão. Normalmente, esse crescimento também impulsiona os mercados 
de criptomoedas. O Bitcoin mostra boa participação de holders a longo prazo, 
portanto, muitas pessoas acreditam em uma tendência de longo prazo para 
BTCUSD. Isso pode gerar demanda não apenas por Bitcoin, mas também por 
mercados de criptomoedas em geral.
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MERCADO DE AÇÕES
O mercado de ações em geral passou por um momento difícil no primeiro 
trimestre: a maioria das ações de empresas de tecnologia sofreu um grande 
golpe, já que os investidores fugiram do risco antes do ciclo de políticas 
agressivas do Fed. De fato, o S&P 500 teve sua primeira perda trimestral em 
dois anos. O setor de tecnologia e as ações especulativas cíclicas foram os mais 
atingidos. Por exemplo, ARKK, o ETF de ações de crescimento mais destacado 
na mídia em 2020-2021, despencou mais de 50%.

Vamos analisar algumas condições básicas para os índices de 
ações mais populares.

A volatilidade permanece relativamente baixa, o que quer dizer que não houve 
nenhum pullback ou queda acentuada: S&P 500 e Nasdaq, principalmente a 
Nasdaq, caíram durante todo o trimestre até a reunião do FOMC em março. 
Depois disso, houve um otimismo sobre as ações que tiveram um desempenho 
muito melhor do que antes.

É assim que funciona o velho princípio “compre os rumores, venda o fato”. O 
mercado não gosta de incertezas, como não saber a reação do Fed diante do 
aumento da infl ação. Depois da coletiva de imprensa de Jerome Powell, que 
estabelece o aumento real da taxa de juros, os traders passam a se concentrar 
em outros fatores, como a recuperação econômica.

O S&P 500 foi um pouco mais forte que a Nasdaq devido às ações de energia, que 
tiveram um desempenho melhor do que outros setores no primeiro trimestre.



Os setores estavam se movendo com os 
índices, exceto o setor de energia, que estava 
alcançando novas máximas no primeiro 
trimestre. Exxon Mobil, Occidental Petroleum, 
Chevron e outras empresas de energia 
superaram as expectativas em meio ao 
desempenho nefasto das ações de tecnologia.

Isso signifi ca que deveríamos fi car mais 
atentos às ações de energia?

Não necessariamente. A maioria das projeções 
atuais sobre infl ação e escalada geopolítica 
pode ser precifi cada. Entrar no topo pode não 
funcionar desta vez.

Vamos analisar algumas ideias específi cas. 

SETORES
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Sectors



A AAPL apareceu em uma perspectiva trimestral anterior e funcionou como 
previsto. A AAPL continua sendo uma das melhores empresas do setor de 
tecnologia, com fundamentos sólidos e receita em crescimento consistente.

O lucro apresentado foi uma boa surpresa no último trimestre, o que pode 
se repetir, especialmente se as perspectivas econômicas forem melhores que 
o previsto. Com uma relação de risco e benefício em torno de 28, considerar 
que há um estado de “overbought” (excesso de compra) é uma realidade 
muito distante. Parece que a AAPL pode se tornar uma boa cobertura de 
riscos diante da inflação em 2022.

AAPL
Do ponto de vista técnico, a AAPL rompeu o limite superior de um padrão de 
“flâmula”, conforme mostrado no gráfico abaixo, e parece pronta para continuar 
o movimento. É comum observar que ações fortes são geralmente acumuladas 
antes da data da publicação de ganhos, portanto, esse é outro fator que apoia 
uma alta no panorama atual.
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Outro candidato a um rebote é a Biogen (BIIB). As 
ações desta empresa foram vendidas fortemente 
por causa das inquietudes sobre o endurecimento 
da política monetária e a piora do lucro por ação. 
No entanto, os preços do momento parecem 
muito sombrios do ponto de vista fundamental. O 
preço justo do BIIB (com base na previsão geral) é 
projetado em aproximadamente US$ 238, o que é 
cerca de 20% superior ao preço atual.

The 27 analysts offering 12-month price forecasts for Biogen 
Inc have a median target of 236.00, with a high estimate of 
350.00 and a low estimate of 185.00. The median estimate 
represents a +9.96% increase from the last price of 214.63.

Do ponto de vista técnico, 
a ação BIIB pode estar 
formando um padrão 
“básico plano” ou “xícara 
com alça”, em outra 
interpretação. Se o padrão 
for concluído, ele pode 
romper a alta, conforme 
mostrado no gráfi co.

BIIB
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Stock Price Forecast

A Visa está mostrando uma 
força relativa entre seus 
pares no setor de tecnologia 
fi nanceira com uma previsão 
geral de US$ 270 a 300. Está 
formando um padrão de 
“fundo duplo” próximo ao 
preço atual, o que pode abrir 
espaço para outra rodada de 
alta que poderá alcançar de 
US$ 270 a 300 em breve.

V



No fi nal do primeiro trimestre de 2022, algumas das 
maiores empresas de gerenciamento de patrimônio 
do mundo começaram a oferecer ou permitir que 
seus clientes incorporem criptomoedas nas carteiras. 
Essas empresas incluem Goldman Sachs e Blackrock. 
Elas administram um total de US$ 11,5 trilhões.

Se os clientes dessas empresas alocarem apenas 
5% da carteira total, poderemos ver uma entrada de 
capital de US$ 500 bilhões. Com a atual capitalização 
de mercado das criptomoedas em mais de US$ 1,5 
trilhão, podemos ver um aumento de cerca de um 
terço em capitalização, o que pode afetar o preço 
direta ou indiretamente.

ETFs no Bitcoin à vista também estão no horizonte. O 
lançamento desses ETFs pode ser uma das melhores 
maneiras para pessoas mais velhas ingressarem no 
mercado de criptomoedas. 

BITCOIN
CONDIÇÕES ATUAIS

Fonte: glassnode.comBitcoin: Mean Hash Rate
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Podemos validar os dados acima com número de resgates diários das bolsas 
em escala mundial. A partir dos dados apresentados abaixo, podemos ver que o 
número está constantemente no lado da saída, e houve outra saída massiva no 
final de março, totalizando cerca de 15.000 BTC.

Além disso, o preço não aumentou nos últimos cinco meses, mas, 
surpreendentemente, a atividade de mineração estava crescendo. Esse 
crescimento significa que mais plataformas de mineração estão sendo 
executadas para proteger a rede. Como a rede Bitcoin é mais segura, mais 
investidores institucionais poderiam investir mais dinheiro em Bitcoin.

A reserva de Bitcoin nas bolsas em nível mundial continuou caindo 
desde o ponto mais alto em julho de 2021 (após a queda em maio de 
2021). O movimento continua em queda enquanto escrevo. Essa cifra é 
muito importante, já que menos bitcoins nas bolsas poderia gerar uma 
escassez de oferta, portanto, seria mais fácil para os criadores de mercado 
determinarem o preço. Os dados apresentados abaixo mostram que o 
número continua caindo desde sua alta histórica em novembro de 2021.

OFERTA E DEMANDA

 Fonte: glassnode.comBitcoin: Balance on Exchanges 
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  Fonte: glassnode.comBitcoin: Net Transfer Volume



Do ponto de vista técnico, o preço fi cou 
próximo a US$ 33.000 no primeiro trimestre 
antes de se estabelecer e se mover dentro 
da faixa lateral, formando um triângulo 
simétrico. Recentemente, o preço rompeu 
a resistência do padrão em torno de US$ 
45.000. Ele pode continuar até o target com 
base no padrão, mas alguns traders podem 
liquidar as posições se o preço atingir uma 
linha paralela ao suporte inferior ascendente.

Se o preço continuar esse movimento 
ascendente, poderá atingir de US$ 54.000 a 
56.000. Se ele se estender, outra alta histórica 
também poderá ser vista.

VISÃO TÉCNICA

Fonte: tradingview.comBitcoin vs US Dollar, 1W
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No início do segundo trimestre de 2022, a guerra na Ucrânia continua acontecendo. Este confl ito causou 
uma aceleração da infl ação no mundo inteiro. Muitos países dependem da energia da Rússia e, em menor 
grau, da Ucrânia. Além disso, alguns países dependem da Ucrânia para o fornecimento de trigo.

OURO

Fonte: tradingeconomics.com

CONDIÇÕES GLOBAIS
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IA infl ação atingiu a maior alta em 40 anos nos 
Estados Unidos, 7,9%, quatro vezes superior à 
infl ação média nos Estados Unidos, em torno de 2%. A 
aceleração da infl ação tem causado uma preocupação 
crescente de uma possível hiperinfl ação.

Para conter a subida da infl ação, o Fed elevou sua 
taxa de fundos. Também há rumores de que o Fed 
pode ser mais agressivo na elevação das taxas no 
segundo trimestre de 2022.

A primeira alta aconteceu em março de 2022, 
causando volatilidade para vários instrumentos. 
Entretanto, parecia que muitos instrumentos haviam 
“precifi cado” o endurecimento da política monetária, 
já que essa volatilidade não durou muito.

American annual infl ation, %
Ouro



O volume de ETFs de ouro começou a aumentar 
na segunda semana de fevereiro de 2022. A 
tendência continuou até o fi nal de março de 2022. 
O aumento foi devido obviamente à incerteza 
causada pela guerra na Ucrânia.

Muitos investidores mudaram para o ouro, porque 
as condições econômicas nos Estados Unidos 
parecem um tanto incertas; houve movimento 
de outros ativos em direção ao ouro. Os dados 
de fl uxos regionais de ETF apresentados abaixo 
mostram a mudança.

Fonte: gold.org

VOLUME
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Trading Volumes

Weekly fl ows in Tonnes



Do ponto de vista técnico, o preço do ouro 
fi nalmente atingiu US$ 2.000 por onça troy 
novamente. O preço atingiu o target do 
triângulo simétrico em torno de US$ 2.000 
a 2.100. Depois disso, despencou e foi 
brevemente negociado a US$ 1.890 duas 
vezes. Com o preço se movendo na faixa 
lateral, esperar por um rompimento claro 
costuma ser mais seguro. Se o preço conseguir 
ultrapassar a resistência, em torno de US$ 
1.965 por onça troy, poderemos vê-lo voltar 
para a faixa de US$ 2.000 a 2.050. No entanto, 
se fi car abaixo de US$ 1.890, poderemos ver 
um nível de US$ 1.830 a 1.850 novamente.

PERSPECTIVA TÉCNICA

Fonte: tradingview.comGold vs US Dollar, 1W
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A invasão da Ucrânia pela Rússia provocou um impacto repentino na 
oferta do mercado de petróleo, já que o maior país do mundo também foi 
o maior exportador de petróleo bruto no ano passado. A oferta da Rússia 
deverá diminuir cerca de três milhões de barris por dia em média em abril, 
aproximadamente 3% do total global. As sanções de vários países são um fator 
importante, mas a capacidade da Rússia de bombear mais petróleo também 
diminuiu como resultado indireto da guerra.

Outros países também parecem estar tendo dificuldades em bombear mais. 
Considerando os EUA em particular, um dos três maiores produtores de 
petróleo do mundo, com a Rússia e a Arábia Saudita, o número de plataformas 

PETRÓLEO
OFERTA

   Fonte: Trading Economics/Baker Hughes  Fonte: tradingeconomics.com/OpecContagem de plataformas de 
petróleo da Baker Hughes

Produção média diária de petróleo na 
Arábia Saudita em milhares de barris

ativas não aumentou significativamente desde o início desta fase da guerra entre a 
Rússia e a Ucrânia no final de fevereiro:

Logicamente, leva tempo para as empresas desenvolverem a infraestrutura e 
os processos necessários para aumentar a produção, mesmo quando há um 
forte incentivo de preços muito altos. Entretanto, no final do segundo trimestre, 
poderíamos ver a oferta aumentar significativamente. A liberação das reservas 
estratégicas estadunidenses de petróleo deu algum alívio aos consumidores, mas 
isso pode não durar muito.

No final de março de 2022, apenas a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos 
têm uma capacidade significativa e fácil de explorar, mas nenhum deles parece 
disposto a fazer isso, principalmente por razões políticas. As relações mais frias 
entre os governos saudita e estadunidense ficaram claras desde que o presidente 
Biden assumiu o cargo, especialmente com o aumento da retórica dos EUA, no ano 
passado, contra a guerra em andamento no Iêmen. A produção diária de petróleo 
da Arábia Saudita em fevereiro foi de cerca de 10,2 milhões de barris, muito abaixo 
do recorde de 12 milhões de barris:
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DEMANDA

Como o outro aspecto da redução 
da oferta da Rússia, o aumento nos 
preços deve atingir a demanda em 
algumas áreas no segundo trimestre 
de 2022 e possivelmente além desse 
período. A situação atual de inflação 
extremamente alta em quase todas 
as principais economias avançadas 
provavelmente prejudicará o 
crescimento econômico.

Enquanto isso, a política de Covid-19 
zero da China provavelmente também 
afetará a demanda por petróleo. Várias 
cidades, incluindo Xangai, começaram a 
ter novos lockdowns no final de março e 
no início de abril. 

Nesse contexto, quase todos os 
outros grandes países reduziram 
significativamente as restrições contra 
a Covid-19 para as viagens e, inclusive, 
algumas nações aboliram totalmente 
essas medidas. A demanda da aviação 
deve continuar se recuperando 
fortemente neste verão.

VISÃO TÉCNICA

O petróleo obteve lucros muito altos logo após a última invasão da Ucrânia pela Rússia, atingindo uma alta de 
mais de sete anos, em torno de US$ 128. Baixas em torno de US$ 92 para o petróleo leve dos EUA em meados de 
março podem representar uma área de suporte importante neste trimestre, enquanto a resistência, em torno de 
US$ 115, pode formar a máxima de um canal.

A menos que os mercados recebam novas informações significativas nas próximas semanas (em termos de oferta, 
demanda ou perspectivas de crescimento econômico), o petróleo pode oscilar entre essas áreas. Ao contrário de 
muitos outros CFDs populares, o petróleo é geralmente menos influenciado pela política monetária, por isso pode 
estar entre os instrumentos mais adequados para traders ativos tolerantes ao risco neste trimestre.

 Fonte: tradingview.comCFDs on Brent Crude Oil, 1D

Demand
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Conforme observado na visão geral, o 
endurecimento agressivo da política monetária 
nos EUA parece estar precifi cado. Embora a 
situação pareça menos certa no Reino Unido e 
na zona do euro, os participantes geralmente 
esperam que esses bancos centrais apresentem 
políticas pelo menos moderadamente agressivas 
no fi nal do terceiro trimestre.

No entanto, os holofotes não estão sobre a 
Austrália. A percepção de que o Reserve Bank 
of Australia tenho endurecido suas políticas 
após a declaração que deu em 4 de abril poderia 
chamar atenção para o dólar australiano como 
uma possível moeda lucrativa a longo prazo 
no segundo trimestre. O preço das taxas 
australianas, conforme mostrado abaixo, sugere 
que em junho o Reserve Bank of Australia iniciará 
um ciclo prolongado de altas:

FOREX
ASX 30 Day Interbank Cash Rate Futures Implied Yield Curve
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Com sete (!) altas previstas até o fi nal do ano, 
o dólar australiano obteve ganhos que podem 
continuar neste trimestre:

Neste período semanal tão alto, o dólar 
australiano permanece signifi cativamente abaixo 
do seu pico em relação ao dólar dos EUA em 
fevereiro do ano passado. Tendo se movido 
acima das médias móveis de 50, 100 e 200 em 
meio a um volume de compra relativamente alto, 
esse movimento pode continuar neste trimestre. 
Com a tendência de alta no gráfi co diário 
estabelecida, a reação negativa causada pelas 
ações do FOMC de 6 de abril pode apresentar 
uma boa oportunidade de compra. No entanto, 
as reações às próximas reuniões do Fed em 4 de 
maio e 15 de junho permanecem imprevisíveis.

Fonte: tradingview.comAU Dollar vs US Dollar, 1W
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https://exnesspremier.typeform.com/to/DsMGgAmp

