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2022 tem sido um ano de inflação crescente, escalada de tensões geopolíticas, altos preços 
de energia e recessão nos Estados Unidos e no mundo. O mercado oscilou durante os três 
primeiros trimestres, mas ainda não houve pânico nem capitulação. A evolução de preço para 
ativos cíclicos (índices de ações, ouro, criptomoedas) tem sido ambígua às vezes, mas 
principalmente negativa.



O dólar americano vem sendo o maior beneficiário desse caos, ganhando força em relação ao 
euro, iene e outras moedas. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 30 anos dos Estados 
Unidos atingiram um nível máximo que superou 3,7%.



O Fed está promovendo uma narrativa mais agressiva: Jerome Powell, o presidente dessa 
instituição, vem promovendo a ideia de tolerância à recessão, alegando que a estabilidade de 
preços é mais importante que o crescimento econômico. A palavra "recessão" foi substituída 
por eufemismos, como "desaceleração econômica necessária" e outros similares.
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Em setembro de 2022, surgiram situações 

preocupantes com o mercado de dívida na 

Europa: os títulos de 10 anos do Reino Unido 

subiram para 4,5%, o que levou o BoE a agir 


e intervir para devolver a estabilidade 


ao mercado.



Vamos observar o desempenho dos principais 

indicadores fundamentais e tentar descobrir a 

situação atual da economia.
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Inflação
Começaremos com a inflação. Em geral, ela vem caindo 
desde junho, mas o índice de preços ao consumidor (IPC) 
nos Estados Unidos teve um aumento em agosto, o que 
gerou uma grande preocupação para os investidores: eles 
começaram a acumular dólares rapidamente, a migrar 
para instrumentos defensivos, como títulos, e a vender 
ações e ouro.



O aumento do IPC não foi significativo, mas bastante 
incomum para agosto, mês conhecido pela redução da 
atividade econômica; por isso a reação do mercado foi 
tão forte. A inflação anual nos Estados Unidos subiu para 
8,3%, em vez da previsão de 8,1%.


CPI for All Urban Consumers (CPI-U)



1-Month Percent Change

Series Id: CUSR0000SA0

Seasonally Adjusted

Series Title: All items in U.S. city average, all urban consumers, seasonally adjusted

Area: U.S. city average

Item: All items

Base Period: 1982-84=100
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Em geral, o mercado de trabalho tem se mostrado forte, mas o 

desemprego começou a crescer ligeiramente após um longo período de 

declínio. A criação de empregos não agrícolas foi mais fraca do que o 

previsto em agosto.



A principal confirmação da recessão é o PIB caindo por dois trimestres 

consecutivos. O PIB revisado para o segundo trimestre foi de -0,6%, que 

era precisamente a previsão de consenso.



Geralmente, a recessão deixou de ser uma possibilidade para se tornar a 

realidade; no entanto, o índice PMI dos Estados Unidos ainda está acima 

de 50. Isso mostra a relativa robustez da economia, o que é um bom 

sinal, apesar de uma recessão técnica.


Outros indicadores econômicos
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O que podemos esperar
O Fed provavelmente continuará aumentando as 
taxas de juros, com o objetivo de reduzir a inflação 
o mais rápido possível e estabilizar a demanda do 
consumidor. A probabilidade atual de aumentos de 
juros para este ano indica um potencial 
movimento próximo a 4% para os rendimentos dos 
títulos de 30 anos dos Estados Unidos.

Target Rate Probabilities for 14 Dec 2022 FED Meeting

Target Rate (in bps)

Current target rate is 300-325

Pr
ob

ab
ili

ty

40%

0

20%

60%

80%

100%

375-400 400-425 425-450

4.1%

45.7%
50.1%

6



Forex

Dependerá de muitos fatores: escalada ou resolução 

geopolítica, preços da energia, inflação e crescimento 

econômico. Atualmente observamos uma demanda 

cada vez menor por ativos cíclicos e um regime de 

"fuga para a segurança". Todos os dias recebemos 

algumas notícias sombrias sobre a situação entre a 

Rússia e a Ucrânia, a potencial escalada da crise de 

energia, tensões entre a China e os Estados Unidos, 

tensões entre a Armênia e o Azerbaijão etc.


Isso significaria uma alta para o 
dólar americano?
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Entre as boas notícias está a transição da Covid-19 

para uma doença endêmica: a maioria dos países 

está reabrindo as fronteiras e não exige mais 

quarentena, testes de PCR ou vacinação para 

entrar. Isso potencialmente pode melhorar a 

situação das cadeias de abastecimento, além de 

reduzir a pressão sobre a inflação e os 

rendimentos dos títulos.



Ainda não há pânico nem rendição nos mercados, 

e há diferentes cenários possíveis. O mundo entrou 

em uma fase turbulenta, e o sentimento nos 

mercados financeiros pode mudar radicalmente, de 

medo extremo para euforia, e vice-versa.


Isso continua sendo a principal preocupação, especialmente para a 

Europa, que está se aproximando de um inverno em meio à escassez 


de gás natural. Será que presenciaremos uma mudança na narrativa 


a curto prazo?



Isso ainda não está claro, mas vamos expor vários fatores que podem 

trazer positividade de volta aos mercados.



Em primeiro lugar, temos a situação no mercado de dívida. Se a inflação 

se estabilizar e as expectativas sobre níveis adequados de rendimentos 

de títulos se consolidarem, isso poderá lentamente devolver um pouco 

de folego às ações e criptomoedas. A temporada de resultados em 

outubro também pode fornecer novas informações para os investidores 

revelando se os lucros corporativos atendem às expectativas.



As bolsas de valores estão sob forte pressão desde o 

segundo semestre do ano, depois da publicação do PIB do 

segundo trimestre dos Estados Unidos, quando ficou claro 

que a recessão chegou oficialmente. De maneira geral, os 

índices S&P 500 e Nasdaq tiveram uma correlação 

negativa com o aumento dos rendimentos dos títulos do 

Tesouro de 30 anos devido a temores do aprofundamento 

dessa recessão.



Uma alta volatilidade da evolução dos preços geralmente 

acontece durante os mercados de baixa. Foi exatamente 

isso que observamos após o alívio em junho, quando o Fed 

ajudou a impulsionar os preços das ações, 

comprometendo-se a combater a inflação.


Mercado de ações
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Forex
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Quase todos os setores das bolsas de 

valores estiveram sob pressão em agosto 

e setembro de 2022, incluindo o setor de 

energia, linha laranja no gráfico abaixo.

Setores
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A inflação e a recessão continuam sendo as principais narrativas que 

causaram a baixa de todos os setores e indústrias dos mercados de 

ações no mundo inteiro e, em particular, a do mercado de ações 


dos Estados Unidos.



Geralmente, é extremamente difícil encontrar o nível mais baixo em 

um mercado em queda, mas às vezes os gerentes de carteiras usam 

carteiras de venda/compra para aproveitar as discrepâncias entre o 

desempenho de diferentes ações. A venda de ações pode não ser a 

melhor estratégia para um trader de CFDs devido ao aumento da 

volatilidade das ações no nível mais baixo da queda ou perto dele.


Principais narrativas

11



Forex

Cenários possíveis para 
o mercado de ações

Existem três principais cenários que 
os traders devem considerar ao 
negociar ações. Vamos falar sobre 
cada um deles.

A probabilidade desse cenário não é tão alta, já que quebras reais são 
bastante raras, ao contrário de correções significativas. Se 
considerarmos o VIX, o índice de volatilidade do S&P 500, veremos 
que momentos em que o VIX estava no topo de uma alta (próximo de 
valores entre 50 e 60 ou mais) são bem raros na história. Quando 
isso acontece, as ações costumam cair consideravelmente.

Capitulação e aumento drástico da volatilidade1
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Alguns analistas pensam que estamos à beira de 

um colapso, mas a probabilidade disso é 

bastante baixa, embora a economia dos Estados 

Unidos esteja, no mínimo, em uma recessão 

técnica. Em geral, o PMI e os mercados de 

trabalho são bem fortes e, potencialmente, 

podemos ver uma diminuição da volatilidade e 

uma recuperação das ações.
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Forex

Outro cenário possível é uma leve deterioração 

dos preços das ações, que parece agora um 

cenário mais realista em comparação com uma 

quebra. O sentimento do mercado permanece 

negativo e a tolerância ao risco para ativos 

cíclicos diminuiu consideravelmente, portanto, a 

pressão de compra simplesmente não é 

suficiente para sustentar a tendência de alta.

Deterioração leve2
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Forex

Nesse caso, os preços geralmente se 

mantêm em faixas com flutuações 

esporádicas para ambos os lados da faixa 

com possivelmente mais pressão de 

queda. Esse tipo de evolução de preços é 

acompanhado por uma volatilidade e um 

ritmo relativamente baixos. Não é fácil 

negociar nessas circunstâncias, portanto, 

nesse caso, os traders podem tentar 

capturar movimentos de curto prazo de 

um ou dois dias.

Forex
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Forex

Embora possa parecer pouco provável de acontecer, 

esse cenário não pode ser ignorado. Mesmo que agora 

esse não pareça um cenário realista, uma mudança 

repentina no sentimento do mercado pode elevar os 

preços das ações e dos índices, considerando 

tendências técnicas confirmadas ou condições 

fundamentais de mercado. Isso impede os 

compradores de intervir no momento.

Pullback de alta3

Em poucas palavras, parece fazer sentido considerar o 

cenário levemente negativo como o dominante ou o 

mais provável para as próximas condições dos 

mercados. Mesmo considerando isso, tentaremos 

encontrar algumas sugestões de negociação 

promissoras. A maioria delas pode gerar 

oportunidades de curto prazo, mas hoje um trader 

precisa se adaptar para sobreviver.
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A empresa farmacêutica Eli Lilly exibe fortes 

condições e poderia permanecer nessa 

tendência por um tempo, gerando 

oportunidades de negociação de swing trading, 

já que pode retroceder várias vezes para a 

zona de suporte abaixo.
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XOM


As ações da Exxon Mobil mostram uma força 

notável em meio da crise de energia atual. 

Mesmo que os futuros de petróleo se corrijam, 

as empresas de energia são negociadas com um 

sobrepreço, portanto, com uma leve mudança no 

sentimento do mercado, o preço do XOM pode 

reverter a partir do suporte inferior, conforme 

mostrado no gráfico.
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Criptomoedas
O terceiro trimestre foi bastante incomum para o mercado de criptomoedas, 

porque a maioria das principais moedas estava relativamente inativa. O 

Bitcoin permaneceu dentro de uma faixa de cerca de US$ 7.000, entre US$ 

18.000 e US$ 25.000, enquanto o Ether teve uma variação maior em relação 

ao seu preço e ficou entre US$ 1.000 e US$ 2.000. Em grande parte, isso foi 

causado pelas condições gerais nos mercados descritas na visão geral.



Com as taxas de juros subindo rapidamente nos Estados Unidos para 

combater a inflação crescente e a chegada de uma recessão técnica, houve 

um interesse significativamente menor na compra de criptomoedas. Isso se 

deve em parte aos investidores de varejo, tradicionalmente um dos mais 

importantes impulsionadores das criptomoedas, que estão enfrentando 

condições econômicas mais incertas e com menos dinheiro 


livre para investir. 
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No entanto, isso também é resultado das taxas de 
juros nos Estados Unidos para dinheiro fiduciário que 
já superam as taxas médias de criptomoedas 
oferecidas por Crypto Earn e programas 
semelhantes. Embora as taxas "reais" (líquidas de 
inflação) ainda sejam negativas para moedas 
fiduciárias em quase todos os lugares, muitos 
participantes parecem tentados pelos rendimentos 
crescentes dos títulos, especialmente quando 
comparados à perspectiva muito mais arriscada de 
apostar em criptomoedas.



Por outro lado, a onda HODL de um ano parece ter 
atingido um pico, mantendo-se em torno de 65% 
desde meados do segundo trimestre.
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Normalmente, à medida que a onda HODL diminui, 
ou seja, mais Bitcoins foram movimentados no ano 
passado, é mais fácil que o preço suba, portanto, 
uma nova tendência de alta significativa nos 
próximos meses parece muito improvável com 
base apenas nesse fator. Lucros e perdas não 
realizados ainda sugerem capitulação.
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A positividade nos mercados de ações pode 

impulsionar o Bitcoin e outras moedas, enquanto uma 

queda forte nas ações provavelmente iria 

acompanhada de uma baixa nas criptomoedas, 

embora essa última situação ainda pareça improvável. 



Geralmente, os três cenários possíveis para


os mercados de ações descritos na seção anterior 

também são muito relevantes para as


criptomoedas neste trimestre.


Isso significa que, eventualmente, um movimento de alta 

acontecerá, mas no momento é provável que esse sinal continue 

por algum tempo antes de ser validado pelas análises 

fundamentalistas. A partir de agora, no início do quarto trimestre, 

as análises fundamentalistas e as notícias continuam sendo as 

fontes mais úteis para se ter uma perspectiva de longo prazo em 

comparação com dados on-chain e similares.



Histórica e estatisticamente falando, a correlação mais próxima 

do Bitcoin com um mercado “convencional” são as ações dos 

Estados Unidos e especificamente o S&P 500. 
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O gráfico diário do Bitcoin parecia 
cautelosamente otimista no início de outubro, 
com um volume geral significativamente 
maior e, em particular, um volume maior de 
compra, combinado com um intervalo bem 
estabelecido durante o verão do hemisfério 
norte. A sobrevenda predominou no gráfico 
semanal mais alto durante a maior parte do 
verão. No início de outubro, o indicador ATR 
semanal do Bitcoin (14), cerca de US$ 2.600, 
foi o mais baixo em dois anos.

Visão técnica: Bitcoin
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Essa situação sugeriria um sinal de compra baseado em 

análises técnicas com um possível target a médio prazo 

em torno da base de maio e junho, cerca de US$ 30.000. 

No entanto, como observado acima, as criptomoedas 

foram fortemente impulsionadas pelas análises 

fundamentalistas neste verão, portanto, agir com base no 

gráfico estaria condicionado a algum tipo de catalisador 

baseado em uma análise fundamentalista ou a uma 

recuperação razoavelmente forte das ações.
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Enquanto escrevo este artigo, a visão da análise 

técnica sobre o Ether é mais ambígua, 

principalmente porque as análises 

fundamentalistas são diferentes: a fusão em 

setembro foi um sucesso, mas veio com mais 

congestionamento na rede e taxas mais altas 

para transações. Esses problemas parecem 

improváveis de serem resolvidos até a introdução 

da fragmentação no início do próximo ano.

Visão técnica: Ether
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Esses acontecimentos são refletidos no gráfico em um 
movimento de baixa bastante forte na segunda quinzena 
de setembro, mas isso também parece ter atingido o nível 
mais baixo, cerca de US$ 1.300. Aqui não há indícios de 
saturação de vendas no início de outubro, mas o volume é 
muito inferior ao que havia em torno da grande queda em 
meados de junho. 



A SMA de 50 das bandas está prestes a ultrapassar o 
ponto 100 (a cruz da morte). Geralmente, ganhos fortes ou 
contínuos parecem ser desfavoráveis para o Ether neste 
trimestre, a menos que, conforme observado acima, haja 
uma mudança clara no tom das notícias e das análises 
fundamentalistas.
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Apesar de um salto promissor a partir de meados de julho por cerca de 
um mês, no geral o ouro definitivamente não brilhou no terceiro trimestre. 
O programa agressivo de endurecimento das políticas do Fed e a 
ampliação dos rendimentos dos títulos do Tesouro aumentaram o custo 
de manter o metal, pois ele se comportava de maneira semelhante a 
outras commodities, mesmo que as taxas "reais" líquidas de juros 
permanecessem fortemente negativas.



Embora exista pressão sobre o ouro por causa da alta dos juros, o Fed 
deverá interromper essa política em algum momento. Embora a taxa de 
fundos nos Estados Unidos possa chegar a mais de 5%, há apenas cerca 
de 1,2% de chance de isso acontecer até o final do primeiro trimestre de 
2023, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME. Uma alta tão 
elevada também seria um grande fator de risco para o Fed devido aos 
níveis da dívida nos Estados Unidos.


Ouro
Terget Rate Probabilities for 22 Mar 2023 FED 

Meeting

Target Rate (in bps)

Current target rate is 300-325
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Taxas muito altas, acima de 5% nos Estados Unidos, também 
poderiam piorar a atual recessão no mundo todo: outros bancos 
centrais seriam forçados a fazer o mesmo para tentar preservar o 
valor de suas moedas e conter a inflação. No entanto, a zona do 
euro, países como o Reino Unido e talvez os países em 
desenvolvimento podem enfrentar sérias crises com essa 
situação, o que teria efeitos indiretos para os Estados Unidos.



Tudo isso significa que, embora ainda não estejamos vendo a luz 
no fim do túnel (o fim do endurecimento da política monetária), 
provavelmente isso acabará mais cedo ou mais tarde. A 
confirmação de uma inflação consistentemente mais baixa nos 
Estados Unidos, salvo algum mês isolado, combinada com 
expectativas sólidas de taxas de juros que encontrem um limite 
abaixo de 5% podem dar ao ouro algum impulso de alta.
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Visão técnica
O início de outubro trouxe um alívio para o ouro 

após um "gravestone doji" em 27 de setembro. 

O tamanho de dois dos candlesticks 

consecutivos geralmente sugere ganhos 

contínuos quando a fase inicial da recuperação 

tem um impulso tão alto. Taxas muito altas, 

acima de 5% nos Estados Unidos, também 

poderiam piorar a atual recessão no mundo 

todo: outros bancos centrais seriam forçados a 

fazer o mesmo para tentar preservar o valor de 

suas moedas e conter a inflação.
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US$ 1.700 é uma resistência psicológica 
óbvia, mas, dada a força do movimento 
mais recente, parece provável que seja 
quebrada relativamente cedo no quarto 
trimestre. Se o preço poderá se manter 
acima desse nível e possivelmente testar 
um nível superior próximo da área de 
valor, entre as médias móveis simples 
(SMA) de 50 e 100, dependerá muito dos 
relatórios de empregos, da inflação dos 
Estados Unidos, além do que o Fed fizer 
em novembro e dezembro.
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A narrativa dominante para o petróleo no terceiro trimestre 
mudou rapidamente de falas proferidas pelos gigantes do Golfo, 
como "Não podemos bombear mais!", para a perspectiva mais 
fraca de demanda, já que as expectativas de pelo menos uma 
recessão técnica (embora não necessariamente grave) no 
mundo todo aumentaram. A política de Covid zero na China, a 
recessão técnica dos Estados Unidos e a aceleração do 
afastamento de muitos países do petróleo para geração de 
energia foram fatores claramente negativos.

No entanto, a OPEP+ pediu um corte de produção em 
setembro, embora muito pequeno, e parece muito 
provável que o cartel faça a mesma coisa em outubro. 
Um grande corte em outubro poderia seria positivo a 
curto prazo para o petróleo, mas provavelmente seria 
muito negativo a longo prazo. Isso acontece porque os 
preços artificialmente altos do petróleo agravariam a 
recessão ou a recessão iminente no mundo todo.


Petróleo
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Enquanto escrevo este artigo, a reunião do cartel em 5 

de outubro ainda é incerta, mas a partir de agora parece 

haver duas possibilidades principais:

Um corte entre meio milhão e um milhão de barris 

diários, o que provavelmente aumentaria os 

preços nas próximas semanas, mas faria que a 

demanda ficasse mais fraca no futuro.

Um corte entre 100.000 e meio milhão de barris 

diários, o que provavelmente não teria um efeito 

claro na atual tendência de baixa, mas poderia 

sustentar os preços a longo prazo.

Também é crucial ver como os mercados realmente reagem à reunião. 

Se os participantes perceberem que a OPEP+ está blefando de alguma 

forma ou reagindo excessivamente à queda recente do preço, eles 

podem assumir posições contrárias, então, nessa situação, 

tradicionalmente faria sentido esperar a poeira baixar, pelo menos até 

certo ponto, antes de fazer qualquer negociação significativa.



Embora agora o petróleo seja mais barato em dólares do que há dois 

meses, para muitos importadores é significativamente mais caro em 

termos reais, porque quase todas as moedas perderam muito valor em 

relação ao dólar nas últimas semanas. É difícil ver, desde uma 

perspectiva de análise fundamentalista, como o petróleo poderia 

avançar em uma tendência de alta, em vez de retroceder, a menos que 

o dólar recue drasticamente.



2

1
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Visão técnica
O gráfico do petróleo é claramente negativo. 

Podemos ver seis quedas claras no preço 

desde o início da atual tendência de baixa em 

junho. O volume não dá um sinal claro, mas 

sem venda excessiva e sem suporte evidente 

imediatamente abaixo, parece provável que o 

preço continue em queda. O canal descendente 

da tendência de baixa pode projetar o final da 

recuperação atual ou da próxima em torno de 

US$ 92 em meados de outubro, seguido por um 

possível teste do nível de US$ 70 em meados 

do quarto trimestre. 45.904K
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No entanto, e talvez evidentemente, essa 

projeção pode ser completamente invalidada 

pela reunião da OPEP+ em 5 de outubro ou por 

uma mudança nas expectativas para a recessão 

global ou no sentimento geral dos mercados. 

Como é habitual no caso do petróleo, é 

importante que os traders de médio a longo 

prazo se concentrem em notícias e análises 

fundamentalistas na mesma medida ou até 

mais do que no gráfico.
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Conte-nos o que 

você acha!









Acesse o link abaixo para dar seu feedback 

sobre essa perspectiva: leva menos de dois 

minutos.


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 

garantem ou preveem 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. 

Todas as opiniões fornecidas podem ser pessoais do autor e podem não representar as da Exness. 

Esta comunicação não deve ser reproduzida ou distribuída sem a permissão prévia da Exness. 

Procure aconselhamento independente, se necessário.



A negociação envolve riscos.

DÊ SEU FEEDBACK

https://exnesspremier.typeform.com/to/TCALoZ0r

