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Visão geral
O ano de 2022 foi difícil para o mundo dos investimentos, com o aumento da inflação e das 
taxas de juros, além do encolhimento dos mercados de ações e criptomoedas. O apetite pelo 
risco diminuiu substancialmente, já que a mídia divulga a crença em uma recessão iminente.



Muitas instituições financeiras emitiram alertas sobre a continuação de baixa no mercado em 
2023. As opiniões variam muito, vão de pessimistas, como a previsão de um "pouso forçado" 
da Fidelity Investments, a moderadamente otimistas da BlackRock, que visa retornar aos 
ativos de risco "em algum momento de 2023".



A variação de opiniões representa a ambiguidade dos dados econômicos recentes. Alguns 
dados são relativamente sólidos, como ofertas de empregos e criação de empregos não 
agrícolas nos EUA. O número da criação de empregos não agrícolas (NFP) de dezembro de 
2022 foi maior que o esperado (263 mil, em vez dos 200 mil previstos). 
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Alguns dados mostram fraquezas, como o PMI dos 
EUA, que está abaixo de 50, e, mais importante, o 
índice econômico do conselho de conferência dos 
EUA, que atualmente está abaixo da média. Este 
índice combina vários indicadores fundamentais 
sendo considerado como uma ferramenta de 
previsão historicamente confiável.



Outro parâmetro de referência que aponta para uma 
recessão é o spread entre os títulos do Tesouro de 
10 anos e 3 meses: ele está profundamente no 
ancorado em uma área negativa, o que representa 
um alto nível de convicção dos investidores no 
mercado de títulos sobre uma desaceleração 
econômica potencial.
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Existe uma recessão planejada?

As duas recessões anteriores nos EUA foram 
desencadeadas por eventos impactantes: a mais 
recente foi desencadeada pela Covid-19 (foi curta 

e durou apenas dois meses) e a anterior foi causada 
pela crise imobiliária de 2007–2008.



A narrativa da mídia sobre a próxima "recessão" 

foi chamada de "desaceleração econômica 
necessária" pelo Fed, entretanto os participantes 
dos mercados não tendem a ser tão otimistas.



No entanto, o caráter "planejado" da próxima 
recessão aponta para uma ação potencialmente 
lenta e instável nos mercados, em vez de uma 
queda rápida com aumento da volatilidade.
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Inflação
A inflação caiu no segundo semestre de 2022, 

resultado do aumento das taxas de juros, dos 

temores de recessão e, em parte, da 

normalização do mundo após a pandemia da 

Covid-19. A maioria dos países reabriu para 

viagens e a China finalmente desistiu da política 

"Covid-19 zero". Recentemente isso resultou em 

uma nova variante do vírus naquela região, mas 


a narrativa na China é voltada para a reabertura 

com recuperação econômica.
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Agora, o dinheiro nos mercados financeiros está se movendo 


mais para o mercado de dívida do que para os mercados de 

ações ou criptomoedas. A Europa está enfrentando uma situação 

potencialmente difícil com rendimentos de títulos mais altos. Para 

os Estados Unidos, os rendimentos dos títulos do Tesouro de 

longo prazo podem estar prestes a se estabilizar, já que a taxa de 

juros deve atingir um patamar de cerca de 5% no primeiro 

semestre de 2023.



Em 2020 e, parcialmente, em 2021, a ideia de que "dinheiro é lixo" 

foi a principal força impulsionadora. Hoje, a história é bem 

diferente: "dinheiro é rei" parece bem mais popular. As taxas de 

juros negativas acabaram: o dinheiro não é mais barato nem 

grátis.

Tendências atuais
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No mercado de ações, a qualidade dos negócios e o 

fluxo de caixa que eles podem gerar tornaram-se 

prioridades entre os investidores. As ações de valor 

superaram a maioria das ações de crescimento em 

2022 e essa tendência tem chance de continuar em 

2023. Algumas "ações Covid" caíram mais de 90% 

desde as máximas em 2021.



Os mercados de criptomoedas podem se tornar 


mais regulamentados após uma série de grandes 

falências de 

projetos de criptomoedas em 2022, sem mencionar 


o atual "inverno cripto": a maioria dos bancos de 

investimento excluiu a análise de criptomoedas das 

perspectivas para 2023.



A maioria das atividades de negociação e investimento 

pode ocorrer nos mercados de moedas, já que os 

rendimentos dos investimentos de diferentes moedas 

podem mudar e fazer uma rotação em 2023.
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A tendência atual observável no mercado de ações 
é a "migração para o valor", que coloca dividendos 

e ações de valor na mira de investidores e traders. 
Se dermos uma olhada no desempenho relativo do 
QQQ (Nasdaq ETF), SPY (S&P 500 ETF) e VLUE (um 
ETF de ações de valor da VanEck), veremos que 

o VLUE superou até o SPY e deixou o QQQ muito 
para trás.



Esta é uma representação de um novo regime: as 
ações de crescimento são extremamente frágeis, 
enquanto as ações de valor dominam o mercado.
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Forex
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Observamos uma dinâmica semelhante 

em diferentes setores, exceto no setor 

de energia, que se manteve em alta 

devido à interrupção da oferta e da 

demanda por energia.

Setores
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Cenários possíveis

Não vamos esquecer que, de acordo com as análises 

fundamentalistas, o mercado ainda está em baixa, o que 

significa uma potencial escalada da recessão este ano. 


No entanto, o mercado em baixa ainda pode gerar recuos 

substanciais, o que poderia elevar os preços de forma 

agressiva.



Portanto, vender ações imediatamente pode não ser a 

melhor ideia, já que uma "recuperação de recompra" pode

 estar chegando. Isso também não significa que seja uma 

boa ideia esperar tanto.



O que se pode esperar é uma rotação entre o desempenho 

de diferentes setores do mercado de ações no início de 

2023, e talvez já no primeiro trimestre.




11

Abaixo você vê um gráfico do spread entre os 

setores de tecnologia e energia do mercado de 

ações dos EUA. Nele, podemos observar que a 

tecnologia tem tido um desempenho inferior. Se 

colocarmos um indicador simples de bandas de 

Bollinger aqui, veremos que o gráfico do spread 

está próximo à parte inferior do indicador, o que 

poderia dar um impulso para a rotação.

Rotação entre empresas de 
tecnologia e energia
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Portanto, um trader poderia selecionar 

cuidadosamente algumas ações de 

tecnologia que podem recuar no 

primeiro trimestre, com a ressalva de 

que o mercado ainda está em baixa. 



Escolher posições de compra em uma 

tendência de queda é bastante difícil.

Forex
Forex
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A primeira ação com alto potencial é a TSLA. 


É volátil, portanto, não é adequada para todos, 

mas provavelmente foi vendida em excesso, 

exibindo um movimento parabólico para baixo, 

conforme mostrado no gráfico abaixo. Se a 

rotação entre as ações de tecnologia e energia 

acontecer, a TSLA pode se beneficiar disso e 

iniciar uma recuperação agressiva de recompra. 

Obviamente, é preciso aguardar a confirmação. 

Por exemplo, o preço se mantendo a um nível 

acima da linha de tendência atual.
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O semicondutor de Taiwan teve um desempenho 

relativamente bom em comparação com seus 

concorrentes dos EUA, NVDA e AMD. A indústria 

de semicondutores é sensível a mudanças iniciais 

nas condições econômicas e pode se recuperar 

acentuadamente se houver uma rotação entre 

setores no mercado de ações.
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A TSM está construindo uma enorme formação 

de um padrão "copo e alça" com um pescoço 

em torno de US$ 78. Se a linha de pescoço for 

rompida, seria possível observar uma nova 

quebra em US$ 100 ou mais.
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Ações relacionadas à China

A reabertura da China deu novas esperanças 

de recuperação, apesar do novo surto de 

Covid-19. Considerando isso e uma provável 

rotação de ações de tecnologia, é possível 

ver as ações de tecnologia da China frente 


a um potencial recuo.



BABA

BABA já está mostrando um impulso 

decente e, se se aproximar da linha de 

tendência recente, pode tentar rompê-la, 

conforme mostrado no gráfico.
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Condições atuais

No terceiro trimestre de 2022, o mercado de criptomoedas caiu, com 

algumas moedas chegando a até 30% das suas máximas históricas. 


Essa queda foi baseada em vários fatores, mas um que afetou claramente 


o sentimento no mundo das criptomoedas foi o fracasso da FTX, um dos 

maiores escândalos, senão o maior das corretoras de criptomoedas. 



A aceleração dos aumentos de juros pelo Fed também foi um fator, com 

aumentos triplos no final de setembro e início de novembro, terminando o 

ano com um aumento duplo em dezembro. O ritmo agressivo do Fed levou 

os investidores a buscarem instrumentos mais "seguros" e se afastar das 

criptomoedas.


18

Bitcoin
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Oferta e demanda

A reserva internacional de Bitcoin nas corretoras continuou 

caindo desde seu ponto mais alto em janeiro de 2022. O 

número de saldos aumentou ligeiramente na última semana 

daquele ano, possivelmente depois que os investidores 

continuaram esperando por uma recuperação de Natal. Um 

menor número de Bitcoins nas corretoras pode levar a uma 

escassez de oferta e tornar o preço vulnerável aos 

movimentos dos criadores de mercado. Os dados 

apresentados abaixo mostram que o número continua 

caindo desde o recorde em janeiro de 2022.

Após a falência da FTX e de artigos recentes sobre 


a falha da Binance em divulgar informações financeiras 

importantes sobre suas operações, os resgates de 

várias corretoras cresceram a níveis sem precedentes. 

O valor mantido nas bolsas caiu significativamente até 

alcançar o nível mais baixo desde março de 2018. A 

queda pode significar que os detentores desejam evitar 

as corretoras e, consequentemente, escapar do risco de 

outra corretora falir, preferindo manter suas moedas em 

armazenamento frio.
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O hashrate sofreu alguns golpes em 
dezembro, mas conseguiu subir nos 
últimos dias do ano e permaneceu mais 
alto do que em outubro, embora o preço 
tenha caído abaixo de US$ 17.000 ao 
mesmo tempo. Isso mostra que há mais 
plataformas de mineração em execução 
para proteger a rede, tornando o Bitcoin 
mais atraente para potenciais investidores 
institucionais.

https://studio.glassnode.com/metrics?a=BTC&category=&chartStyle=line&ema=0&m=distribution.BalanceExchanges&mAvg=0&mMedian=0&s=1519866000&u=1672610399&zoom=


Bitcoin: Mean Hash Rate (14d Moving Average)
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Fonte: glassnode.com


Os avanços no hardware de mineração e o uso 
de fontes alternativas de energia tornam a 
mineração de Bitcoin um melhor "investimento" 
para mineradores pequenos em comparação 
com a norma nos últimos anos. Agora é mais 
fácil para muitos mineradores gerar retornos 
em comparação com 2021 ou início de 2022.
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Apesar do dano enorme que os investidores 
de criptomoedas sofreram em 2022, há um 
padrão nos dados históricos com baixas do 
ciclo. Os extremos do indicador coincidem 
perfeitamente com os mínimos do preço.
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Do ponto de vista técnico, o preço tem se 
movido em uma faixa nos últimos dois meses, 
depois de perder quase 25% em uma única 
semana no início de novembro após o 
colapso da FTX. O preço conseguiu cobrir 
algumas perdas em meados de dezembro, 
mas retomou o movimento de baixa.

Visão técnica
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As bandas de Bollinger contraíram, indicando que a 

volatilidade diminuiu significativamente sem grandes 

movimentos nos últimos meses do ano. Atualmente, 


o preço está sendo negociado abaixo da reversão de 

Fibonacci de 23,6% e abaixo das médias móveis de 


20 e 50 dias. 



O estocástico não mostra nenhuma compra ou venda 

em excesso, possivelmente indicando que a faixa 

continuará no início de 2023.
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Após dois trimestres de perdas bastante consistentes e grandes, 

o desempenho do ouro no quarto trimestre de 2022 foi positivo. 

O ritmo da política de ajustes do Fed no último trimestre desacelerou 

e os participantes nos mercados começaram a esperar menos dureza 
do banco central mais importante do mundo, questionando por quanto 
tempo as taxas podem permanecer em torno de 5% nos EUA.



No momento da redação deste artigo, no início de janeiro, a 
probabilidade de a taxa de fundos atingir 5,25–5,5% neste trimestre 

é nula. Conforme observado na visão geral, houve algum progresso 

na inflação, resultado de um preço mais baixo do petróleo e condições 
econômicas menos positivas em muitos países, além da rápida alta 

do Fed no ano passado.

Ouro
Terget Rate Probabilities for 22 Mar 2023 FED Meeting

Fonte: ferramenta FedWatch do CME
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Desde o pico da inflação anual não subjacente dos EUA 
(9,1%) em junho de 2022, o número caiu em média cerca 
de 0,4% ao mês. Se essa média se mantivesse, a inflação 
voltaria à meta tradicional de 2% por volta desta época do 
ano que vem. No entanto, ainda não está claro que uma 
redução consistente da inflação aconteça, em parte 
porque o Fed começou a desacelerar o ritmo de alta, mas 
também porque a reabertura da China pode elevar o preço 
do petróleo (veja a seção sobre petróleo abaixo). 
Certamente, é extremamente improvável que o ritmo de 
declínio da inflação seja consistente.
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A principal razão pela qual o Fed parece ser cauteloso em 

elevar muito as taxas ou mantê-las por muito tempo não é 


o possível dano que isso poderia causar à economia. Pelo 

contrário, e conforme observado na visão geral, o FOMC 


parece estar ansioso por uma economia mais fraca, porque 

isso provavelmente ajudaria a conter a inflação.



Em vez disso, um dos principais problemas com as altas taxas 

são os níveis recordes de dívida nos EUA, tanto nacional quanto 

privada. O valor mais recente da dívida nacional americana em 

dezembro de 2022 foi de quase US$ 31,42 trilhões, o maior já 

registrado. Um aumento rápido da taxa de juros dos 

fundos no ano passado torna significativamente mais 

difícil para o governo pagar esse enorme volume de dívida.



Enquanto isso, os bancos centrais de todo o mundo estão 

comprando ouro no ritmo mais rápido em mais de 50 

anos. Em meio à desdolarização em andamento em 

alguns países e com uma alta probabilidade de a inflação 

permanecer significativamente acima das taxas em todas 

as economias avançadas este ano, a situação parece boa 

para o ouro.
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Visão técnica
O quadro técnico do ouro também é geralmente 
positivo. Após o triplo mínimo no início do quarto 
trimestre do ano passado, o preço obteve ganhos 
frequentemente consistentes e recentemente 
testou máximas de sete meses. No entanto, há 
sinais claros de compra em excesso das bandas 
de Bollinger e do estocástico lento, portanto, os 
traders de longo prazo que procuram uma 
compra, tradicionalmente preferem esperar por 
uma entrada mais baixa.
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As principais áreas de resistência são as reversões semanais de 

Fibonacci de 61,8% e 78,6%. Provavelmente seria difícil para o preço 

ultrapassar US$ 2.000, uma área psicológica importante, portanto, 

um novo teste do fechamento histórico de 2020 em torno de US$ 

2.070 parece improvável, pelo menos neste trimestre.



Por outro lado, uma queda abaixo de US$ 1.700 também não parece 

favorável no momento, dada a situação no gráfico e nas análises 

fundamentalistas. No entanto, os traders devem estar preparados 

para surpresas: as expectativas sobre a taxa de fundos podem 

mudar muito rapidamente. Os mercados também tendem a reagir 

exageradamente a surpresas individuais da inflação mensal nos 

últimos trimestres.
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Petróleo

30

Oferta

Após a reunião da OPEP+ em 5 de outubro com 

o comunicado de um corte de oferta de dois 

milhões de barris por dia a partir de novembro, 

podemos observar uma redução na produção da 

Arábia Saudita em quase meio milhão de barris 

diários em novembro, após uma ligeira queda 

em outubro. 
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Fonte: Trading Economics/OPEC


O ministro saudita de energia respondeu recentemente 

a rumores sobre aumentos de oferta, dizendo que eram 

informações falsas e anunciando que o país seguirá a 

declaração original da OPEP+ sobre cortes de oferta. 

Além disso, também afirmou que novas reduções na 

produção são mais prováveis que um aumento.
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À medida que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia continua, 
o fornecimento de petróleo bruto pela Rússia também 
diminuiu (sendo um aliado da OPEP) em mais de 100.000 
barris por dia em agosto. Os oleodutos de abastecimento 
desempenham um papel crítico no resultado desta guerra 
que afeta o mundo inteiro com pequenas tentativas de 
danificá-los em um esforço para desacelerar a máquina 

de guerra russa.
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Este também será o trimestre em que as sanções europeias 

ao petróleo russo começarão a surtir efeito:



Os dados das importações de petróleo bruto da UE estão muito 
atrasados, mas, pelo gráfico acima, podemos concluir que as 
sanções à Rússia por causa da guerra definitivamente afetaram 
as exportações russas para a Europa. Enquanto a Rússia já 
substituiu seus clientes de petróleo da UE e mudou para países 
asiáticos como China, Turquia e Índia, a UE está buscando 
alternativas aumentando os suprimentos provenientes do 
Oriente Médio, da África Ocidental, da Noruega, do Brasil e da 
Guiana, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE). Os 
Estados Unidos e o Cazaquistão também podem ser substitutos 
potenciais para aproximadamente 1,1 milhão de barris diários 

de petróleo russo que serão perdidos após dezembro.
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Os temores de uma recessão aumentaram acentuadamente 
nos últimos trimestres do ano após aumentos agressivos de 
juros pelo Fed, aumento da inflação no mundo todo e a guerra 
na Ucrânia continua sem qualquer indicação de fim. Não há 
evidências inegáveis de que uma recessão geral já chegou, 
mas muitos analistas estão discutindo sobre os efeitos 
negativos no crescimento econômico e como eles poderiam 
ser levados para 2023.



No último trimestre de 2022, o governo dos EUA anunciou que 
começaria a recomprar petróleo para reabastecer sua SPR 
(reserva estratégica de petróleo). O valor inicial está definido 

em três milhões de barris, o que ainda não foi confirmado, 

com contratos definidos para serem acionados no início 

de 2023. Esse aumento na demanda pelo ouro negro 
possivelmente aumentaria o preço da commodity no curto 
prazo. 



As restrições contra a Covid-19 na China estão diminuindo 
significativamente. É provável que a reativação da economia 

de um dos principais importadores de petróleo crie grandes 
movimentos nos gráficos. O provável aumento na demanda 

da China poderia aumentar o preço, podendo criar um grande 
momento de alta para os investidores, mas não está claro 

até que ponto isso está precificado.
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Demanda e análise



Visão técnica
Do ponto de vista técnico, o preço do petróleo 
vem se movendo com uma dinâmica de baixa 
relativamente estável, tendo perdido cerca de 6% 
do valor no último trimestre. Nas sessões 
imediatamente anteriores ao momento em que 

o artigo foi escrito, vemos um padrão de engolfo 
de baixa se formando. No entanto, uma reversão/
correção para o lado negativo pode não se 
desenvolver, pois este é um forte suporte técnico 
que consiste na retração diária de Fibonacci de 
23,6% e na média móvel de 20 dias. 
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Com os fatores que afetam a demanda 

mencionados acima, pode haver uma retomada do 

movimento ascendente com um ponto principal de 

resistência em mais de US$ 80. Isso é formado pela 

reversão de Fibonacci de 50%, pela banda superior 

das bandas de Bollinger, pela média móvel de 100 

dias e pela linha de tendência descendente diária.
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Conforme discutido nas seções anteriores, é provável que a atividade nos 
mercados de forex aumente neste trimestre, já que o Fed diminui o ritmo do 
aumento nas taxas de juros pelo menos até certo ponto, enquanto a maioria 
dos outros grandes bancos centrais continua a endurecer a política monetária 
dogmaticamente. No entanto, as condições econômicas em geral parecem 
ser piores na UE em comparação com os EUA e significativamente piores no 
Reino Unido do que nos EUA.



Essa impressão, combinada com o fato de que tendências claras de longo 
prazo para pares principais de forex são geralmente raras, faz com que agora 
seja mais desafiador escolher negociações a longo prazo. No entanto, a 
probabilidade geral de ter um dólar americano mais fraco e uma recuperação 
(provavelmente limitada) da maioria das outras moedas fortes parece estar 
sendo mantida por enquanto.

Forex
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Uma das melhores opções com base nos dados 

parece ser o dólar canadense. A taxa de juros de um 

dia fixada pelo Banco do Canadá em 4,25% está na 

mesma faixa que a taxa de fundos do Fed, enquanto 

a situação da inflação parece ser semelhante no 

Canadá e nos EUA. A principal diferença é que o 

mercado de trabalho canadense é muito mais forte 

do que o dos EUA, de acordo com dados recentes:

-200

-400

0

200

400

Jan 2022 Jul 2022Apr 2022 Oct 2022

Dados de emprego mensal canadense.


Fonte: Trading Economics/Statistics Canada


-200.1

-39.7-30.6-43.2

39.8 21.1

108.3

10.1

104

15.3

72.5

336.6



A variação de empregos no Canadá em dezembro 
chegou a 104.000 em 6 de janeiro, mais de 12 
vezes o consenso. O desemprego \no Canadá 
também caiu para 5%, perto da baixa histórica. 
Este mercado de trabalho excepcionalmente 

forte, considerando as circunstâncias, sugere 

que o Banco do Canadá precisará continuar com 
a política de endurecimento dos juros para tentar 
domar a inflação e possivelmente desencadear 
sua própria "desaceleração econômica 
necessária", mas o resultado nos próximos 

meses provavelmente será de ganhos para o 

dólar canadense.
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Embora o dólar canadense pareça uma péssima escolha para 

uma venda de curto prazo enquanto este artigo está sendo 

redigido, na segunda semana de janeiro, parece haver um 

potencial significativo de que ele caia no futuro. O preço está 

próximo do limite superior da sua faixa no gráfico semanal 


e permanece dentro de cinco centavos da alta de outubro de 

2022, logo abaixo de US$ 1,40, enquanto o mínimo de 2021, 


em torno de US$ 1,20, está bem abaixo.



A ideia de vender aqui com base nas análises fundamentalistas 

parece ser apoiada pelo gráfico, com o preço abaixo das médias 

móveis de 50 e 100. No entanto, um movimento descendente

 imediato parece improvável, dado o sinal de sobrevenda do 

estocástico lento, portanto, faria sentido aguardar um sell 


limit de longo prazo ou uma entrada melhor, segundo uma 

perspectiva tradicional.



As ressalvas óbvias com esta possibilidade e outras 

semelhantes para vender o dólar em relação a outras 

moedas principais são as mesmas que mencionamos ao 

falar do ouro: o que os mercados esperam que o Fed faça 

pode mudar muito rapidamente e os participantes reagiram 

repetidamente de maneira exagerada aos pequenos sinais 

dos dados de inflação desde ano passado.
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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.

As informações deste material são fornecidas apenas a título informativo e não devem ser interpretadas como um conselho de investimento ou uma 
recomendação de investimento, ou uma oferta, ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Nem o palestrante, nem a 
Exness consideram seus objetivos de investimento pessoal ou situação financeira e não assumem nenhuma responsabilidade pela precisão, 

pontualidade ou integridade das informações fornecidas, nem por qualquer perda decorrente dessas informações. Quaisquer opiniões expressas 
durante a apresentação são estritamente pessoais dos palestrantes e podem não refletir as opiniões da Exness. O desempenho passado não 

garante nem prevê o desempenho futuro. Procure por uma consultoria independente, se necessário. As informações contidas nesse material podem 
ser copiadas apenas com a permissão expressa e por escrito da Exness.



Aviso de risco: CFDs são produtos derivativos complexos (CFDs) negociados fora de uma bolsa. Esses produtos apresentam alto risco de prejuízo 
monetário rápido devido à alavancagem, portanto, não são adequados para todos os investidores. Sob nenhuma circunstância a Exness terá 

qualquer responsabilidade perante qualquer pessoa ou entidade, por qualquer perda ou dano, total ou parcial, causado por, resultante ou relacionado 
a qualquer atividade de investimento.


DÊ SEU FEEDBACK

https://exnesspremier.typeform.com/to/H39WDUHg

