
Viemos de mais de uma década de inflação estruturalmente baixa nas

principais economias desenvolvidas e, como consequência, juros mais

baixos também. Agora, a inflação persiste em níveis recordes e, portanto,

juros devem se manter em níveis maiores do que os últimos anos

também. O medo é que nesse movimento para desaquecer os preços, os

bancos centrais, principalmente o Federal Reserve, derrube a maior

economia do mundo em uma recessão econômica.

Dado esse cenário, desenvolvemos as visões abaixo baseadas em um

horizonte de médio prazo, ao redor dos próximos 3 a 12 meses. As notas

(“Score”) variam de 0 a 1 ponto, e a ideia é mostrar nossas convicções e

preferências em relação à uma alocação neutra a mercados globais

medido pelo MSCI ACWI :

• 0,7 ou acima: consideramos a tese como atrativa e recomendamos

uma posição de overweight (acima do índice de referência);

• Entre 0,3 e 0,7: vemos como uma posição neutra;

• Abaixo de 0,3: temos uma visão negativa e recomendamos uma

posição de underweight. (abaixo do índice de referência).

Esse relatório tem como objetivo nortear os investidores sobre qual a

região e temática que temos maior convicção em meio às incertezas do

cenário atual. Reforçamos a necessidade estrutural de exposição a

investimentos internacionais. Benefícios da diversificação, acesso a

temáticas e oportunidades podem ser obtidos além das fronteiras do Brasil.

Em busca de trazer mais clareza acerca das nossas visões acerca dos principais mercados e temáticas de investimentos,

os times de Research Internacional e de Alocação & Fundos estão trazendo esse conteúdo novo com as convicções sobre

cada tema. A ideia é mostrar nossas visões e preferências em relação a uma alocação neutra a mercados globais medido

pelo MSCI ACWI, e iremos atualizar as nossas convicções com regularidade daqui para frente. Por fim, listamos produtos

na plataforma como opções de exposição.

Perspectivas de alocação global

Fonte: XP Research.
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Região
Score 
(0-1)

Visão Comentários

EUA 0,38 Neutra
Riscos de revisões de lucros para baixo à medida que probabilidade de recessão aumenta. 
Valuations caíram para a média histórica de longo prazo, o que pode ser um boa oportunidade de 
entrada para investidores de longo prazo. 

Europa exc.
Reino Unido

0,33 Negativa
Perspectivas de curto prazo cada vez mais deterioradas por crise energética, inflação pressionada, 
e riscos de fragmentação. 

China 0,72 Atrativa
Visão cada vez mais positiva com: 1) reabertura econômica, 2) aumento de estímulos 
econômicos, 3) sinais do fim das regulações em empresas de tecnologia. 

Japão 0,54 Neutra
Mercado cíclico, exposto a uma desaceleração econômica global e revisão de lucros para baixo. 
Porém, historicamente, a gestão ativa é associada com a capacidade de geração de retornos 
acima do benchmark.

Brasil 0,69 Atrativa
Além de riscos de recessão lá fora, riscos fiscais domésticos aumentaram. Daqui pra frente, 
entramos em período eleitoral que deve trazer mais volatilidade. O lado positivo é que valuations
continuam descontados, com empresas saudáveis e com bom potencial de dividendos. 

Mercados 
Emergentes

0,48 Neutra
Região afetada negativamente pelos riscos de recessão e sentimento de aversão ao risco global. 

Além disso, fortalecimento do dólar em meio a subida de juros pelo Fed tende a ser negativo. 
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Em busca de trazer mais clareza acerca das nossas visões sobre os principais mercados e temáticas de investimentos,

os times de Research Internacional e de Alocação & Fundos estão trazendo esse conteúdo novo com as convicções

sobre cada tema.

As visões abaixo são com base em um horizonte de médio prazo, ao redor dos próximos 3 a 12 meses. As notas

(“Score”) variam de 0 a 1 ponto, e são calculadas com base em indicadores valuation, lucros das empresas, moedas,

atividade econômica, além dos níveis das condições financeiras de cada região. A ideia é mostrar nossas convicções e

preferências em relação à uma alocação neutra a mercados globais medido pelo MSCI ACWI:

• Um score de 0,7 ou acima: consideramos a tese como atrativa e recomendamos uma posição de overweight (acima
do índice de referência);

• Entre 0,3 e 0,7: vemos como uma posição neutra (em linha com o índice de referência);

• Abaixo de 0,3: temos uma visão negativa e recomendamos uma posição de underweight (abaixo do índice de
referência).

Por fim, listamos produtos na plataforma como opções de exposição.

Figura 1:  Scorecard

Onde investir para uma carteira global eficiente
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Fonte: Bloomberg e XP Research.

Região
Score 
(0-1)

Visão Comentários

EUA 0,38 Neutra
Riscos de revisões de lucros para baixo à medida que probabilidade de recessão 
aumenta. Valuations caíram para a média histórica de longo prazo, o que pode ser 
um boa oportunidade de entrada para investidores de longo prazo. 

Europa exc. 
Reino Unido

0,33 Negativa
Perspectivas de curto prazo cada vez mais deterioradas por crise energética, inflação 
pressionada, e riscos de fragmentação. 

China 0,72 Atrativa
Visão cada vez mais positiva com: 1) reabertura econômica, 2) aumento de estímulos 
econômicos, 3) sinais do fim das regulações em empresas de tecnologia. 

Japão 0,54 Neutra
Mercado cíclico, exposto a uma desaceleração econômica global e revisão de lucros 
para baixo. Porém, historicamente, a gestão ativa é associada com a capacidade de 
geração de retornos acima do benchmark.

Brasil 0,69 Atrativa

Além de riscos de recessão lá fora, riscos fiscais domésticos aumentaram. Daqui pra 
frente, entramos em período eleitoral que deve trazer mais volatilidade. O lado 
positivo é que valuations continuam descontados, com empresas saudáveis e com 
bom potencial de dividendos. 

Mercados 
Emergentes

0,48 Neutra

Região afetada negativamente pelos riscos de recessão e sentimento de aversão ao 

risco global. Além disso, fortalecimento do dólar em meio a subida de juros pelo Fed

tende a ser negativo. 

/ Perspectivas de alocação global

Metodologia das notas “Score”:

No desenvolvimento do “Score”, levamos em conta os seguintes fatores para cada mercado:

• Preço/Lucro 

• Crescimento de lucros 

• Dividend yield

• Índice de condições financeiras 

• Taxa efetiva de câmbio real 

• Estimativas de atividade econômica

Os fatores foram comparados entre as próprias regiões consideradas, e também comparados com o seu histórico usando o Z-
score. Revisaremos esses cálculos e as visões para cada mercado trimestralmente, e buscaremos expandir essa cobertura ao 
longo do tempo. 
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Fonte: Bloomberg e XP Research. Dados até 21/7/2022.

O falcão está a solta
A primeira metade de 2022 foi marcada por grandes mudanças: de um sentimento de otimismo com a reabertura da

economia global pós-pandemia cuja forte recuperação levou a inflação no mundo às alturas, ao choque nas cadeias de

suprimentos com a guerra na Ucrânia, e a políticas monetárias cada vez mais duras para controlar os preços levando à

possibilidade crescente de uma recessão econômica.

/ Perspectivas de alocação global

Figura 2: Indicadores de atividade começaram a desacelerar

PMIs de manufatura e serviços de Mercados Desenvolvidos

É hora de ficar longe de investimentos internacionais? Pelo contrário

No ano, o índice de ações globais já acumula queda de mais de 15% à medida que a probabilidade de recessão aumenta.

O S&P 500, principal índice americano, já chegou a entrar bear market e, mesmo com uma recuperação em julho,

também cai quase 20% em 2022.

Enquanto grande parte das quedas tem sido por compressão de múltiplos, as projeções de lucros das empresas ainda

mostram crescimento. Há chances das quedas se aprofundarem caso essas estimativas comecem a ser revisadas para

baixo à medida que as empresas reportam seus balanços nessa temporada de resultados que atualmente está em

andamento.

Portanto, há duas questões para ficar de olho: uma potencial revisão das expectativas de lucros, e a possibilidade de

uma recessão profunda. Historicamente, o mercado caiu ao redor de 40% em bear markets na média, ou seja, ainda há

espaço para cair mais se esses dois fatores se materializarem.

Por outro lado, para investidores de longo prazo, essa correção pode ser uma ótima oportunidade de entrada. 

Fizemos um estudo olhando para o S&P 500 desde 1940 e, em momentos que o índice caiu entre 15% a 25% como hoje, 

a frequência de retornos positivos foram: 

• Próximos 12 meses: 70%

• Próximos 18 meses: 74%

• Próximos 24 meses: 79%

A realidade é que mudamos de regime. Viemos de mais

de uma década de inflação estruturalmente baixa nas

principais economias desenvolvidas e, como

consequência, juros mais baixos também. Agora, a

inflação persiste em níveis recordes e, portanto, juros

também devem se manter em patamares mais altos do

que nos últimos anos.

O medo é que nesse movimento para desaquecer os

preços, os bancos centrais, principalmente o Federal

Reserve (Fed), derrube a maior economia do mundo em

uma recessão econômica. O índice de PMI, conhecido

por ser fortemente correlacionado com o crescimento

do PIB, tem caído ao longo dos últimos meses. O PMI de

manufatura e serviços para mercados desenvolvidos

caíram para 52,5 e 53,10, respectivamente, em junho.

Apesar de ainda se manterem em território de expansão

(acima de 50), as quedas já indicam que a atividade

econômica está começando a esfriar.
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Fonte: Bloomberg e XP Research. Dados até 21/7/2022.

Levando em conta a possibilidade de que o mercado pode cair mais, focamos em episódios que o mercado continuou a

cair historicamente. Em drawdowns do S&P 500 entre 15-25%, com o mercado em tendência de queda, o índice

apresentou retornos positivos com as seguintes frequências:

• Próximos 12 meses: 63%

• Próximos 18 meses: 72%

• Próximos 24 meses: 78%

Em outras palavras, em momentos como o atual, o mercado tende a apresentar retornos positivos em 60% a 70% do

tempo em 1 ano, e quase 80% em 2 anos.

Isso significa que, para investidores de longo prazo, uma queda do tamanho que vimos até agora pode ser um excelente

ponto de entrada. Especialmente para investidores que ainda não têm nenhuma alocação internacional, essa pode ser

uma boa hora para começar a olhar.

/ Perspectivas de alocação global

Figura 3: Desempenho de mercados globais em 2022
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Fonte: Bloomberg e XP Research. Dados até 21/7/2022.

/ Perspectivas de alocação global

Apesar do cenário internacional ainda bastante incerto, reforçamos a necessidade estrutural de exposição a

investimentos internacionais. Benefícios da diversificação, um enorme leque de temáticas e oportunidades de retornos

podem ser obtidos além das fronteiras do Brasil.

Pontuamos os seguintes motivos para os investidores brasileiros terem exposição estrutural em ativos internacionais:

1. O benefício da diversificação internacional

Quando concentramos as carteiras em ativos do Brasil, ficamos muito expostos a riscos locais. Em caso de aumento da

percepção de risco doméstico, como político ou fiscal, todos os ativos brasileiros tendem a reagir negativamente. Por

outro lado, eventos locais pouco influenciam os mercados internacionais. Portanto, para nos protegermos da volatilidade

no Brasil, a melhor estratégia é diversificar a carteira em outras regiões e moedas, que tendem a não serem afetadas por

eventos que acontecem por aqui.

2. Oportunidades de investir na maiores empresas do mundo

Já estamos acostumados a beber Coca-Cola, procurar respostas no Google, e temos smartphones da Apple ou Android.

Essas são grandes empresas globais que já conhecemos no nosso dia a dia e que são líderes de mercados nos quais

atuam. Além de sermos apenas consumidores, por que não ser acionista dessas empresas também?

Como investir?

3. O Brasil é muito pequeno

Olhando o mercado de renda variável, o maior

mercado é os EUA que representa mais de 60%

das ações globais, seguido pelo Japão que

compõe 5,4% do mercado global, e pelo Reino

Unido que equivale a 3,7%. O Brasil, por sua vez,

representa menos de 1% de todas as ações

negociadas pelo mundo.

4. Exposição a tendências e temáticas que existem

pouco ou inexistem no Brasil

O mercado brasileiro é muito concentrado em

empresas de setores como commodities e bancos.

Por outro lado, ele é deficiente em companhias de

setores como tecnologia e saúde. Portanto, o

investidor que aloca somente no Brasil está

perdendo a chance de ter exposição à temas de

investimento que não se encontram aqui, como as

grandes empresas americanas ou o crescente

setor de tecnologia na Ásia.

Figura 4: Tamanho dos mercados de ações globais

Medido pelo índice de ações globais MSCI ACWI

EUA
61.4%

Outros
25.5% Japão

5.4%

Reino Unido
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China
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0.6%

Com isso em mente, o time de Research XP desenvolveu esse relatório para ajudar a nortear os investidores sobre

qual a região e temática que temos maior convicção em meio a incertezas quanto às ramificações econômicas da

invasão russa na Ucrânia, estímulos sendo retirados pelos bancos centrais, e novas variantes da Covid-19 ainda

sendo um fator a ser monitorado. Mar calmo não faz bom marinheiro, e é na volatilidade que achamos as melhores

oportunidades.



Nos EUA, as chances de recessão têm aumentado e o cenário base é de uma desaceleração breve e moderada.

Por um lado, a inflação continua a se mostrar persistentemente alta, com o último dado de CPI de junho em 9,1% e

indicando que a alta de preços está começando a se espalhar pela economia. Por outro lado, o mercado de trabalho

continua bastante aquecido. Lembrando que o Fed, diferentemente da maioria dos bancos centrais globais, tem 2

mandatos: preços e emprego.

Atualmente, a taxa de desemprego se encontra abaixo da média histórica em um nível saudável de 3,6%. Mas o indicador

provavelmente mais importante, citado pelo presidente Powell em mais de uma conferência, é o registro de quase 2

vagas de trabalho para cada desempregado americano. Esse é um recorde histórico, mostrando que há espaço para um

banco central cada vez mais hawkish. Com isso, o nosso time de Economia estima que o Fed deve subir os juros para o

campo contracionista, de modo a causar uma desaceleração na economia americana. Para o ano, o nosso time de

Economia projeta um crescimento de 1,6% em 2022, e 1,5% em 2023.

Nos mercados, já vemos a precificação de uma leve desaceleração, com os índices de ações caindo ao redor de 20% no

ano. Porém, analisando bear markets desde os anos 70, na média, o S&P 500 caiu -40%, indicando que podemos ver mais

quedas daqui pra frente. As quedas nos últimos 7 meses foram impulsionadas principalmente pela compressão de

múltiplos – com o Preço/Lucro indo de 22x no início do ano, para os atuais 16x, em linha com as médias históricas.

Porém, a projeção de lucros das empresas continuam mostrando um crescimento sólido. Isso indica que analistas ainda

não estão capturando riscos de uma desaceleração econômica muito forte.

Estados Unidos: Um cenário ambíguo entre lucros e recessão
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Fonte: Bloomberg e XP Research. Dados até 21/7/2022.

Se na temporada de resultados do segundo trimestre,

que está em andamento no momento, as empresas

mostrarem que não estão navegando bem o cenário

de custos mais altos, e entregarem um forward

guidance negativo, podemos ver revisões de lucros

para baixo – o que poderia aprofundar ainda mais as

quedas dos índices americanos.

No mercado de renda fixa, vale também mencionar

que os riscos aumentam caso uma recessão

aconteça. Num cenário de recessão profunda, as

taxas de default (inadimplência) de empresas tendem

a aumentar, afetando especialmente os títulos com

grau de risco maior (high yield).

Figura 5: Apesar de cenário de recessão, projeções
continuam mostrando crescimento de lucros

Índice S&P 500 e Lucro por ação dos próximos 12 meses

Meios de exposição na plataforma XP

• Wellington US BDR Advisory Dólar FIC FIA BDR Nível I / Wellington US BDR Advisory FIC FIA BDR Nível I

• WHG Global Long Biased BRL FIC FIM CP IE 

• Western Asset FIA BDR Nivel I

/ Perspectivas de alocação global

Apesar dos riscos, quedas dessa magnitude podem ser boas oportunidades de compra. No longo prazo, não há dúvidas

que os EUA continuam sendo um importante mercado para um investidor brasileiro ter uma exposição estrutural, pelos

benefícios da diversificação e uma moeda forte.

E nesse momento, com valuations níveis mais razoáveis do que há 6 meses atrás, pode ser uma boa oportunidade para

investidores de longo prazo que ainda hesitam em alocar no mercado americano.

Com isso, mantemos uma visão Neutra em relação ao mercado americano, com preferência por exposição a setores

associados a ativos de qualidade em meio ao cenário macro bastante incerto.
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Parece que a China já atingiu o fundo do poço. Nos últimos quase dois anos, a China viveu um cenário de bastante

volatilidade por uma combinação de motivos: pressão regulatória, crise imobiliária, e, mais recentemente, lockdowns

severos como parte de uma política de Zero-Covid que afetou fortemente a economia chinesa. O PIB do segundo

trimestre cresceu apenas 0,4% em comparação com o ano anterior, bastante abaixo dos 4,8% registrado no 1T, sendo o

crescimento mais fraco desde o 1T20 quando o país foi paralisado pela primeira onda de COVID.

Porém, várias das preocupações que pressionaram os mercados estão sendo gradualmente endereçadas, e estamos

vendo sinais cada vez mais positivos:

1) Reabertura econômica: depois dos lockdowns severos entre abril e maio, finalmente as restrições foram

flexibilizadas. Além disso, a redução do período de quarentena para viajantes foi interpretada como uma

importante sinalização favorável, somada ao aumento da taxa de vacinação entre os idosos, que antes era uma

grande preocupação.

China: O tigre acorda nesse segundo semestre?

As perspectivas de curto prazo para a Zona do Euro são ainda mais desafiadoras do que para os EUA, com riscos

iminentes de um corte de energia vindo da Rússia potencialmente aprofundando ainda mais a crise na região.

Desde o último relatório, o cenário da Europa se deteriorou ainda mais. A crise geopolítica na Ucrânia continua se

arrastando, e a inflação continua sendo pressionada. Recentemente, a Rússia reduziu fluxo de gás natural pelo gasoduto

Nord Stream 1. E os riscos ao redor de um corte de energia mais abrupto como retaliação às sanções econômicas seria

um choque relevante para as economias da região. Por mais que as notícias estejam focando em recordes de

temperatura no verão europeu recentemente, a preocupação é se haverá energia o suficiente para o inverno que virá.

Diferentemente dos EUA, cujo Fed mudou drasticamente de postura, a economia da Zona de Euro se mostra cada vez

mais fragilizada para permitir uma ação mais incisiva do Banco Central Europeu (BCE) para controlar os preços. A crise

energética pode levar a Alemanha, maior economia da região, para uma recessão econômica.

Europa: Winter is coming

Figura 6: Riscos de fragmentação aumentam riscos de 
instabilidade financeira na Zona do Euro

Diferença entre as taxas de juros de títulos da Itália e Alemanha
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Fonte: Bloomberg e XP Research. Dados até 21/7/2022.

Ao mesmo tempo, um segundo desafio para o BCE

é o risco de fragmentação – aumento do diferencial

de juros entre as economias que fazem parte da

união monetária em relação aos juros dos títulos

alemães, considerados como os mais defensivos. A

Itália está no centro das atenções, por ser um dos

países mais endividados, além de passar por uma

crise política depois da renúncia do primeiro-

ministro, Mario Draghi. A subida de juros, aliada a

incertezas políticas locais, colocam em risco a

estabilidade financeira da região como um todo.

Ainda que o BCE tenha anunciando recentemente

um instrumento para diminuir esses riscos de

fragmentação, o cenário continua bastante incerto.

Dessa forma, mudamos nossa visão da região para

Negativo de Neutro anteriormente.Meios de exposição na plataforma XP

• Wellington European Equity Advisory FIA IE

• Wellington European Equity Dólar Advisory FIA IE

• Trend Bolsas Europeias FIM

/ Perspectivas de alocação global
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2) Aumento de estímulos econômicos: na contramão do mundo, a inflação da China continua bastante controlada, ao

redor de 2,5% em junho, permitindo que o governo implemente estímulos ao invés de retirá-los como no resto do

globo. O consenso entre economistas é que será extremamente difícil para a economia atingir a meta de

crescimento de 5,5% em 2022, principalmente depois do desapontamento no 2T. Espera-se que o governo pise no

acelerador o que deve ajudar na recuperação econômica ainda esse ano, mas a atividade deverá crescer em um

ritmo mais forte somente em 2023. O nosso time de Economia recentemente revisou a projeção de PIB para 2,7%

em 2022 (de 3,7% anteriormente), e 5,6% em 2023 (de 5,5%).

3) Sinais do fim do crackdown de regulação em empresas de tecnologia: nos últimos meses, também houver várias

sinalizações positivas de autoridades de que o governo irá agir com mais transparência daqui adiante. Rumores de

que a Ant Group está em negociações para finalmente abrir caminho para um IPO, suspenso em novembro de

2020, já animaram os agentes de mercado.

Todos esses sinais têm sido recebidos com bastante otimismo, e os índices chineses foram os que performaram

melhor em junho: o CSI 300 subiu 9,2% e o HSI, +2,1%, ambos em dólares. Em comparação, o Ibovespa caiu quase -20%

e o S&P 500 caiu -8,4% no mesmo mês.

Ainda assim, é importante apontar que os riscos não desapareceram por completo. Os altos índices de infecção da

variante Ômicron não garantem que o pior já passou, e continuamos a ver algumas notícias negativas afetando o setor

de tech.

Por outro lado, o governo tem mostrado bastante preocupação para que a economia se recupere, então há expectativas 

de que lockdowns não sejam tão severos, estímulos na economia devem continuar nesse segundo semestre, e, apesar 

de incertezas regulatórias, o pior pode ter passado. 

Apesar da dificuldade em chegar na meta de crescimento, é provável que o governo continue com os estímulos nos

próximos meses, o que deve se traduzir em impactos positivos para a economia e, consequentemente, para o mercado

chinês também.

/ Perspectivas de alocação global
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Figura 7: Impulso de crédito da China (indicador de estímulos) voltou a se recuperar

Impulso de crédito da China, % ano/ano

Fonte: Bloomberg e XP Research. Dados até 21/7/2022.

Meios de exposição disponíveis na plataforma XP

• Aberdeen China Equity Advisory FIA IE

• JP Morgan China Equity Advisory FIA IE

• JP Morgan China Opportunities Advisory FIA IE

• Wellington All China Focus Equity Advisory FIA IE

• WHG China Macro FIC FIM CP

• COE XP Ações Chinesas

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/aberdeen-china-equity-advisory-fia-ie/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/jp-morgan-china-equity-advisory-fia-ie/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/jp-morgan-china-opportunities-advisory-fia-ie/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/wellington-all-china-focus-equity-advisory-fia-ie/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/relatorios/uma-forma-balanceada-de-ter-exposicao-a-china-um-pais-relevante-demais-para-ser-ignorado/
https://conteudos.xpi.com.br/coe/xp-acoes-chinesas-alta-alavancada/
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Mercados Emergentes: Pressionados pelo dólar e aversão ao risco
Para mercados emergentes, riscos de recessão e o fortalecimento do dólar tendem a ser negativos para a região.

Para a América Latina, a região foi bastante beneficiada pelo boom das commodities no início do ano e o movimento de

alta nos juros nas respectivas economias, resultando em melhores desempenhos globais nas bolsas e câmbios da

região. Nos últimos meses, esse movimento foi revertido com o aumento da probabilidade de recessão e a consequente

queda nos preços de commodities. Para a Europa emergente, mantemos uma visão similar à da Zona do Euro de forma

geral, com uma perspectiva negativa por conta das incertezas geopolíticas e a crise energética. E, por fim, a Ásia

emergente também se encontra numa situação um pouco mais desfavorável por conta do grande peso de empresas de

tecnologia, mais sensíveis às altas de juros, mas que podem ser compensadas pelo sinais mais otimistas de

crescimento da China.

Adicionalmente, um fator importante que impacta negativamente a região como um todo é que o dólar voltou a se

fortalecer em meio à subida de juros pelo Fed e ao sentimento de aversão ao risco. Historicamente, o desempenho de

mercados emergentes tem uma correlação negativa com o dólar.

Apesar de valuation e juros em níveis atrativos, além de commodities ainda em patamares altos mesmo depois das

recentes quedas, a região tem sofrido com projeções negativas de crescimento de lucros. Com isso, mudamos nossa

visão para Neutra.

Meios de exposição disponíveis na plataforma XP

• Ashmore EM Equity Advisory FIC FIA IE

• Wellington Emerging Market Development Advisory FIA IE

• Trend Bolsas Emergentes FIM 

/ Perspectivas de alocação global

Japão: Mercado cíclico exposto à recessão, mas gestão ativa 
podem abrir oportunidades
Apesar de manter uma inflação ainda controlada, o mercado japonês está bastante exposto a riscos de uma recessão

econômica.

A inflação ao consumidor continua em patamares baixos, em 2,4% na comparação anual no mês de junho, o que tem

permitido o banco central a manter as taxas juros em patamares ultra acomodatícios em -0,1% ainda. Porém, o Japão é

um mercado com empresas de manufatura e exportadores e, portanto, considerado bastante cíclico. Uma

desaceleração econômica global e uma revisão de lucros para baixo, são riscos para o Japão.

Além disso, com o Fed subindo a taxa básica americana, o diferencial de juros com o Japão tem aumentado, levando à

uma depreciação significativa do yen vs. o dólar – a moeda japonesa chegou a atingir o menor patamar desde 2002.

Apesar de isso beneficiar as empresas japonesas exportadoras, no mundo globalizado de hoje, grande parte delas

importa materiais básicos e poderão sofrer com custos mais altos.

Continuamos a ver poucos catalisadores no país e preferimos exposição a outras regiões com melhores perspectivas de

crescimento. Apesar disso, pode haver oportunidades na gestão ativa. Sendo um mercado historicamente com pouca

cobertura de analistas, há uma geração interessante de alpha (retorno de gestores acima de benchmarks) e, portanto,

acreditamos que é um mercado onde há mais ineficiências a serem capturadas.

Meios de exposição disponíveis na plataforma XP

• Nomura Japan High Conviction Advisory FIA IE

• BEWJ39

Fonte: Bloomberg e XP Research. Dados até 21/7/2022.

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/ashmore-emerging-markets-equity-advisory-fic-fia-ie/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/wellington-emerging-market-development-advisory-fia-ie/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/trend-bolsas-emergentes-fim/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/relatorios/conheca-a-estrategia-de-acoes-japonesas-do-gigante-nomura/
https://conteudos.xpi.com.br/acoes/bewj39/
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Fonte: Bloomberg e XP Research. Dados até 21/7/2022.

Nos últimos meses, o mercado de ações brasileiro começou a perder o ímpeto com dois principais fatores no radar:

recessão lá fora e riscos fiscais por aqui.

Olhando para fora, os preços das commodities caíram à medida que crescem perspectivas de uma demanda mais fraca

se a recessão se materializar. Com isso, o fluxo de capital estrangeiro também começou a perder força e parou de dar

suporte para a Bolsa brasileira como no início do ano.

Domesticamente, cresceu a preocupação com a agenda fiscal. Recentemente, foi aprovada uma nova PEC dos

Benefícios Sociais, permitindo ao governo aumentar os gastos sociais deste ano além do teto constitucional. Isso vem

em uma tentativa de aliviar a perda do poder de compra das famílias, a medida que a inflação no Brasil continua alta e

persistente. Apesar da medida ser apenas válida até o final de 2022, a dúvida é se os benefícios poderiam ser

prorrogados para além.

Com isso, os riscos fiscais voltaram a pressionar os mercados. O CDS de 5 anos do país subiu mais de 100bps entre o

final de junho e meados de julho, e o dólar voltou a atingir o patamar de R$ 5,5 depois de ter caído para R$4,60 em abril.

Esses indicadores refletem a maior percepção de risco em relação ao Brasil.

Dessa forma, mudamos nossa visão para Neutra em relação ao Brasil. Ressaltamos que ainda há boas oportunidades

dado os níveis de valuation, e recomendamos uma alocação mais ativa dado o cenário macroeconômico ainda

desafiador tanto lá fora quando domesticamente.

Meios de exposição disponíveis na plataforma XP:

• Selection Ações FIC FIA

• Oceana Long Biased Advisory FIC FIM

• Selection Long Biased

• Indie FIC FIA

• Távola Absoluto Advisory FIC FIM

• Tork Long Only Institucional FIC FIA

• BOVX11

• Carteira Top 10 XP

Brasil: Riscos fiscais se adicionam aos riscos globais de recessão

/ Perspectivas de alocação global

Figura 8: A Bolsa brasileira continua barata

Preço/Lucros projetados para os próximos 12 meses

Olhando para o segundo semestre, inflação,

juros em alta e riscos de recessão podem

continuar a pressionar os mercados

brasileiros. Além disso, entramos em um

período eleitoral, o que deve trazer mais

volatilidade, sendo também um fator

determinante para a entrada de fluxo de

capital estrangeiro no país.

O lado positivo é que o mercado brasileiro já

está extremamente barato e descontado, em

níveis que não são vistos desde 2008. Além

disso, as empresas apresentam risco baixo,

ou seja, com baixos níveis de dívida em

relação ao passado, e potencial de bons

pagamentos de dividendos.
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https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/selection-acoes-fic-fia/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/oceana-long-biased-advisory-fic-fim/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/selection-long-biased-fic-fim/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/indie-fic-fia/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/tavola-absoluto-fim/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-de-investimento/tork-long-only-institucional-fic-fia/
https://conteudos.xpi.com.br/etfs/relatorios/bovx11-3/
https://conteudos.xpi.com.br/acoes/carteiras/top-10-acoes-xp-julho-2022/
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