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EUA. Preço do dinheiro vai subir e a Europa sai a ganhar
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O preço do dinheiro vai aumentar nos EUA a partir de 15 de março, segundo dia da reunião da

Reserva Federal (Fed). A atual taxa de juro de referência está em 0,75%, devendo subir 0,25 pontos

percentuais, sendo esta apenas a primeira de três subidas que deverão ocorrer ao longo deste ano.

Certezas não há, mas o mercado acredita piamente que esse é o cenário mais provável. A criação de

emprego acelerou nos EUA e o volume dos salários também. A OCDE estima que o estímulo fiscal

prometido pelo presidente norte-americano, Donald Trump, leve a economia a crescer 2,4% em 2017.

Ou seja, o banco central quer agora arrefecer a economia e controlar a inflação (já perto dos 2%

(https://www.bea.gov/newsreleases/national/pi/pinewsrelease.htm)), ao contrário do Banco Central

Europeu (BCE), que mantém a taxa de juro diretora em 0% e está longe de vislumbrar um

crescimento robusto da economia. O presidente da instituição, Mario Draghi, aponta para um

crescimento na zona euro de apenas 1,8% em 2017 e 1,7% em 2018.

(https://www.dinheirovivo.pt/autor/pedro-araujo/) Pedro Araújo (https://www.dinheirovivo.pt/autor/pedro-araujo/)
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A taxa de juro dos EUA deve aumentar no dia 15 e a Europa até pode ganhar. O mercado já está a

mexer e os metais preciosos têm estado em queda.
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A Europa ganha com juros mais altos nos EUA?

A Europa pode beneficiar com uma subida da taxa de juros nos EUA. Porquê? Em primeiro lugar, por

que a tendência será o euro desvalorizar-se, caminhando em direção à paridade com o dólar.

Atualmente, um euro vale por volta de 1.067 dólares. Todos os exportadores europeus que vendem

para a zona do dólar beneficiam com o euro fraco, já que seus produtos se tornam mais baratos –

não somente nos EUA, mas também na Ásia, onde o comércio transnacional igualmente é realizado

na moeda americana. O efeito é semelhante às históricas desvalorizações cambiais do escudo, isto é,

facilita as nossas exportações.

Em muitos países, incluindo o Brasil, o dólar caro aumenta o valor das dívidas, quando cotadas na

moeda norte-americana. Essa situação pode ser desfavorável para alguns setores empresariais

europeus que negociam em euro, como o da aeronáutica. Mas não é o caso dos governos europeus,
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que estão praticamente imunes a este impacto.

O cenário da economia europeia é mais desolador. Não é por acaso que o BCE manteve a taxa de juro

na última reunião (https://www.dinheirovivo.pt/economia/mario-draghi-diz-que-riscos-de-deflacao-

desapareceram/) e a taxa de depósitos até é negativa, para incentivar os bancos a não terem o

dinheiro parado junto da instituição sediada em Frankfurt. Mais exportações europeias para os EUA

até podem a ajudar, a prazo, à recuperação da economia do velho continente.

A queda do euro em simultâneo com o recuo do preço do petróleo, torna os combustíveis mais

baratos para o consumidor e, portanto, mais rendimentos disponíveis para as famílias. O problema é

que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) está a cumprir à risca o plano de

Fotografia: Mike Stone/Reuters
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corte de produção delineado no final do ano passado. Os preços estão a subir, mas o cartel quer

mais. A meta é a de que as cotações cheguem aos 60 dólares nos mercados internacionais, estando

agora em torno dos 55 dólares por barril.

 

O mercado já está a antecipar-se à possível subida da taxa de juro?

Sim, o mercado percebe os sinais e atua em antecipação. O primeiro sinal mais forte foi dado pela

Fed no dia 3 de março (https://www.dinheirovivo.pt/economia/fed-prestes-a-subir-outra-vez-as-taxas-

de-juro/), quando Janet Yellen, presidente da instituição explicou o atual contexto da economia norte-

americana. “Se o emprego e a inflação continuarem a evoluir de acordo com o que esperamos, um

novo ajustamento das taxas federais será provavelmente justificado”, afirmou Yellen. “Sim, é

praticamente certa uma subida das taxas, mas se a Fed não efetuar o aumento, aí sim, o mercado

ficará surpreendido”, afirma Eduardo Silva, gestor da corretora XTB.

“As probabilidades extraídas dos futuros dos Fed Funds estão neste momento a 100%, o que significa

que mercado e os diferentes ativos já descontaram uma possível subida de taxas da próxima semana

(dia 15 de março). Neste sentido, não é expectável que existam ondas de choque no mercado, caso se

confirme uma subida de taxas”, declara José Lagarto, gestor de ativos da Orey Financial.

“Atualmente, os investidores incorporaram uma probabilidade de 100% de aumento da taxa de juro

em 0.25 pontos pela Fed já em 15 de março e que haverá três a quatro subidas durante este ano pelo

que, não considerando aqui as questões de aversão / complacência perante o risco, para já ditam

uma situação de neutralidade”, diz João Queiroz, diretor da banca online do Banco Carregosa.

Impactos nos metais preciosos, ações e obrigações

“Os metais preciosos são normalmente ativos de refúgio que valorizam em tempos de incerteza, no

entanto como não têm um rendimento variável associado, perdem interesse comparativamente a

outros ativos que apresentam melhores retornos com a subida da inflação e dos juros. As obrigações

deverão continuar igualmente sob pressão, com as ‘yields’ a subir, terão mais procura, logo o preço

cai”, explica Eduardo Silva.

“No caso da reunião de 15 de março, a cotação do ouro já desconta o efeito de uma subida dos juros,

pelo que corrigiu dos 1.265 dólares por onça para 1.195 dólares por onça, onde deverá efetuar um

mínimo. O sector mineiro & extrativo – onde dominam nomes como BHP Billiton, Rio Tinto e

Glencore – também já iniciou o movimento de correção porque o valor das suas concessões (os seus

ativos) tende a ser ajustado. Também os sectores mais alavancados ou que recorrem a maior

endividamento, como é o caso das ‘utilities’, tendem a desvalorizar pelos maiores encargos com

financiamentos de médio-longo prazos, porque a repercussão desse efeito no cliente final não é

imediata. Todavia, as ações tendem a ser o instrumento financeiro que melhor filtra os aumentos das

taxas de juros (exemplo: financeiras, seguradoras, bancos)”, explica João Queiroz, do Banco

Carregosa.
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E quanto às obrigações e ações? “O mercado acionista e o mercado obrigacionista são penalizados

pela subida de taxas de juro. Se por um lado implica uma maior taxa de desconto de cash-flows

futuros das empresas, simultaneamente, implica um aumento dos custos de financiamento das

mesmas e poderá contribuir para o arrefecimento da procura (consumo via crédito) e,

consequentemente, levar à redução de expectativas de resultados das empresas”, sublinha José

Lagarto.

O racional deste comportamento assenta, fundamentalmente, no facto de que quanto maior a

probabilidade do preço do dinheiro (taxa de juro) aumentar então os ativos sem remuneração (caso

do ouro, prata, platina) tendem a ser trocados e a registar menor procura. “No caso das obrigações,

as que têm remuneração fixa deixam de ter menos interesse face às de taxa variável porque estas

últimas acompanham o movimento de atualização do mercado”, afirma João Queiroz.

Trump alimenta certezas ou incertezas?

A incerteza sobre as políticas económicas e fiscais de Donald Trump, presidente dos EUA, acaba por

favorecer os metais preciosos no médio prazo, o típico refúgio dos investidores em tempos de

incerteza?
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“A incerteza sobre as políticas económicas e fiscais de Donald Trump assim como as tensões criadas

pela agenda eleitoral na Europa, acabaram por levar a ouro a registar valorizações durante os dois

primeiros meses do ano. No entanto, as expectativas de que as medidas de expansão orçamental e

alívio fiscal possam promover o crescimento económico, criar pressões inflacionistas e obrigar a Fed

a uma subida de taxas de juro mais agressiva, levam à compensação deste efeito, quer pela possível

apreciação do dólar quer pelo controlo da taxa de inflação”, afirma José Lagarto, da Orey Financial.

“No médio prazo a incerteza será menor, à medida que avançamos no tempo vamos conhecendo

mais pormenores do que podemos esperar dos EUA. Não podemos inferir no imediato se os

investidores vão ficar surpreendidos pela positiva ou pela negativa”, refere Eduardo Silva, da XTB.

“Entre novembro e dezembro passado, os investidores incorporam todas as boas noticias do novo

executivo da Casa Branca e os ajustes tenderão a ser efetuados na rotação entre ações e obrigações e

entre sectores. Historicamente, os metais preciosos tendem a registar uma maior procura quando se

entra num cenário de incerteza extrema em que os ativos financeiros são menos equacionados e a

liquidez não constitui alternativa”, diz João Queiroz, do Banco Carregosa.
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