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CHF, BRL: frankly real on Brazil 

  
 

 

• BRL no longer slumping substantially with a cap from 
upcoming realism on local election 

• USD no longer strengthening substantially on 
slowdown and microeconomic effects 

• CHF and JPY to gain 

• CHF to trade at BRL 3.206 in 2018; BRL 3.070 in 
2019. 
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Recently, the volatility effects on BRL were mainly caused by a set of issues: TRY and ARS melt 

down, US taxations announcements on China imported products, US monetary policy as well as 

Brazil political noises. 

BRL is no longer set to weaken further substantially having already priced in the worse news, as 

election prospects evolve, and the trade frictions noise recede. Our assumption is that soon 

markets will realize that no matter the winner, such winner will set a centre-wing coalition thus 

preventing further depreciation. 

On hard currencies, second hand effects of tax loosening after an initial boost on equities and a 

loss of steam in growth should contain UST10y bond yields. Portfolios may redirect towards other 

hard currencies like JPY and, CHF that will gain against the USD. 

Being frankly real on the rate between the Franc and the Real, Brazilian-side developments may 

dominate. Against that background, we see CHF at BRL 3.206 by year-end and at BRL 3.070 next 

year.  
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