
 
 
 
 
 

 

Bom dia! 

-  Mercados relativamente calmos hoje esperando a reunião do Fed. 

 

Fonte: Refinitiv/Bloomberg 

- Desde a última reunião, muito tem se discutido sobre um possível yield curve control (YCC), e 
aparentemente apenas a possibilidade fez com que a inflação para 10 anos vs os juros nominais 
se deslocasse bastante desde o começo de abril, como podemos ver no gráfico abaixo. Em 
amarelo é o swap de inflação para 10 anos e em branco é o juro nominal para 10 anos. 

 

 

Fonte: Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

Além disso, debate sobre YCC também fez com que o índice que mede a volatilidade implícita 
de vários vencimentos de treasury fosse para o nível mais baixo da história.  

 

Fonte: Bloomberg 

Apesar da reunião ser um non event do ponto de vista de decisão de juros, é importante prestar 
atenção sobre o discurso do Fed sobre YCC. 

Chamamos atenção para a Turquia. Após a TRY ficar 2 meses sem sair do lugar, ela começou a 
desvalorizar, o que levou o CDS a abrir 50 pontos ontem e a vol da moeda para um mês subir 3 
pontos. Lembrando que a sazonalidade do mês de agosto costuma ser ruim para a moedas 
emergentes, inclusive em agosto de 2018 a lira turca desvalorizou 33%. Ultimamente a Turquia 
tem perdido bastante reservas tentando conter a depreciação da moeda. 

 

Fonte: Bloomberg 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

TRY – Volatilidade (%) 

 

Fonte: Bloomberg 

 

Turquia – CDS de 5 anos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sobre COVID, ontem foi a primeira vez em 21 dias que o percentual de testes positivos ficou 
abaixo de 8% nos EUA. O número de novos casos parece ter se estabilizado, enquanto o de 
mortes (lagging)  tem aumentado. Ontem foram 1.592 óbitos, maior numero desde 1º de Maio. 

 

Na edição de ontem do Eye On the World, Ben Laidler  faz uma análise bastante interessante 
dos setores e empresas que tiveram re-rating ou de-rating no S&P este ano. 

https://www.omninvest.com.br/index.php/reports/the-largest-reratings-and-deratings-eye-
on-the-world-daily-28-07-20/?action=read 

Marcio Olímpio Fernandes também publicou seu Panorama Político Semanal. 

https://www.omninvest.com.br/index.php/reports/o-panorama-e-a-semana-politica-27-de-
julho-de-2020/?action=read 

Falando de resultados, Santander acaba de anunciar um prejuízo de EUR 11 bilhões no 
trimestre, em função de baixas contábeis em algumas unidades, especialmente Reino Unido. 

Todos os olhos hoje na reunião do Fed. A possibilidade de YCC e repressão financeira tem 
levado recentemente a forte valorização de ativos como ouro e prata, assim como Nasdaq. 
Qualquer mínima no sentido contrario poderá levar a um aumento de volatilidade, não só nesses 
como vários ativos. 

Keep dancing, but please stay close to the door. 

Good luck trading! 

Roberto Attuch Jr. 

ra@omninvest.com.br 

CNPI EM 096 

 



 
 
 
 
 

 

DISCLAIMER:  Este Relatório de Análise foi elaborado e distribuído pelo Analista, signatário 
unicamente para uso do destinatário original, de acordo com todas as exigências previstas 
na Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018 e tem como objetivo fornecer informações 
que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não 
constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer 
produto. As decisões de investimentos e estratégias financeiras devem ser realizadas pelo 
próprio leitor, os Analistas, ou a OMNINVEST não se responsabilizam por elas. Os produtos 
apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de investidores. 
Antes de qualquer decisão de investimentos, os investidores deverão realizar o processo de 
suitability no agente de distribuição de sua confiança e confirmar se os produtos 
apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. A rentabilidade de produtos 
financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num 
curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos 
de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações 
presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser 
significativamente diferentes.  

O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e 
exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma 
totalmente independente e que a OMNINVEST não tem qualquer gerência sobre este 
conteúdo. As opiniões aqui expressas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em 
decorrência de alterações nas condições de mercado. O Analista responsável pelo conteúdo 
deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo 
que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o 
primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analistas cadastrados na 
OMNINVEST estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de 
Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e no Manual de Controles 
Internos para Elaboração e Publicação de Relatórios da Omninvest. De acordo com o art. 21 
da ICVM 598/18, caso o Analista esteja em situação que possa afetar a imparcialidade do 
relatório ou que configure ou possa configurar conflito de interesse, este fato deverá estar 
explicitado no campo “Conflitos de Interesse” deste relatório. 

 O conteúdo deste relatório é de propriedade única do Analista signatário e não pode ser 
copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa 
autorização deste Analista. Todas as informações utilizadas neste documento foram 
redigidas com base em informações públicas, de fontes consideradas fidedignas. Embora 
tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui 
contidas não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, o Analista não 
responde pela veracidade das informações do conteúdo.  

 Para maiores informações, pode-se ler a Instrução CVM nº 598 de 2018, e o Código de 
Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários. Este relatório é destinado 
exclusivamente ao assinante da OMNINVEST que o contratou. A sua reprodução ou 



 
 
 
 
 

 

distribuição não autorizada, sob qualquer forma, no todo ou em parte, implicará em sanções 
cíveis e criminais cabíveis, incluindo a obrigação de reparação de todas as perdas e danos 
causados, nos termos da Lei nº 9.610/98 e de outras aplicáveis. 

 


