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CONEXÃO MERCADO – ABERTURA DOS MERCADOS – 22/09/2020
#PÚBLICA

ISTO NÃO É PESQUISA. POR FAVOR, CONSULTE NO FINAL O DISCLAIMER COM 

INFORMAÇÕES IMPORTANTESDIMEF – Cenários Financeiros da Tesouraria BB

 No exterior, após uma noite de muita volatilidade, as bolsas mundiais tentam buscar

uma certa recuperação das perdas vistas na véspera, enquanto os demais ativos

rondam a estabilidade.

 Nos EUA, Trump afirmou que já possui cinco candidatas para o cargo vitalício da

Suprema Corte e que deve anunciar o nome até o próximo sábado.

 Ontem foi divulgado o discurso que Powell, presidente do Fed, irá apresentar no

Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. Em seu depoimento, Powell irá destacar

que muitos indicadores vem mostrando melhorias marcantes, assim como, os

investimentos das empresas. No entanto, o emprego e a atividade permanecem

abaixo dos níveis pré-pandemia. Segundo ele, a manutenção do ritmo de recuperação

da atividade depende de ações de todos os níveis do governo, acrescentando ainda

que algumas empresas não conseguirão pagar os empréstimos de emergência

oferecidos pelo Fed e que o socorro fiscal será necessário.

 No Reino Unido, o premiê, Boris Johnson, deve anunciar as novas diretrizes para

conter a disseminação do coronavírus. No mais, o presidente do BoE, Bailey, afirmou

que a recuperação da economia tem sido rápida, porém desigual pelos diferentes

setores da economia. Ele afirmou ainda que a instituição tem espaço disponível para

possíveis cortes de juros, incluindo a possibilidade de adotar taxas negativas.

 Na China, segundo o Global Times, mídia do governo, Pequim provavelmente não

aprovará o acordo entre ByteDance e a Oracle para o TikTok

 Na agenda do dia, destaque para o depoimento de Powell na Câmara (discurso já foi

antecipado, porém as atenções estarão voltadas para suas respostas às perguntas

dos parlamentares); para os discursos de outros dirigentes do Fed (Barkin, Evans e

 Bostic); e a participação de Trump na Assembleia-Geral da ONU. Quanto aos

indicadores, nos EUA será divulgado a venda de moradias usadas (agosto) e na

Europa a confiança do consumidor (setembro).

 O cenário global permanece repleto de incertezas: (i) avanço do coronavírus na

Europa; (ii) retomada de algumas medidas de restrição na tentativa de evitar a

disseminação do vírus; (iii) redução nas expectativas de uma vacina ainda este ano;

(iv) eleição presidencial nos EUA; (v) falta de definição sobre o pacote fiscal

americano; e (vi) certa acomodação da recuperação global. Diante do exposto,

acreditamos que a cautela deve permanecer na sessão, porém com possibilidade de

volatilidade ao longo do dia dado a agenda econômica robusta.

Externo: Bolsas ensaiam recuperação, porém com sinais de fragilidade no movimento devido ao ambiente de 

incertezas que pairam sobre o cenário global

“Expectativas” para o dia: 

 Dólar contra: Principais Alta Emergentes: Alta

 Taxas dos Treasuries: Queda Commodities: Queda

 Bolsas: Queda (Contraponto: recuperação das perdas; juros baixos; ampla liquidez;

recuperação das techs)

VIX; 27,78
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MACRO ESTRATÉGIA – ABERTURA DOS MERCADOS – 22/09/2020

 No Brasil, os mercados devem seguir a tendência do cenário global de cautela, ainda

que próximos à margem, enquanto os agentes esperam por novas informações sobre

o andamento das reformas ou temas referentes ao quadro fiscal.

 Na cena política, a proposta do novo programa social, em substituição ao Renda

Brasil, não foi apresentada ontem pelo senador Márcio Bittar, como estava previsto.

Assim, permanecem as preocupações, uma vez que sem uma proposta detalhada,

continuam as desconfianças sobre a origem dos recursos, justamente a fonte da crise

que se instalou na semana passada sobre o assunto.

 O Ministério da Economia pretende acelerar a apresentação da 2ª fase da reforma

tributária ainda nesta semana, mas apesar disso, Rodrigo Maia declarou que não

acredita mais em aprovação da reforma em 2020.

 Na agenda econômica, a Ata do COPOM confirmou a intenção do BC de sustentar a

taxa Selic no atual patamar por período prolongado, apesar das pressões

inflacionárias e fiscais.

 A piora da percepção dos investidores em relação ao quadro fiscal amplia a

desconfiança sobre a capacidade de financiar a dívida, ao passo que o Tesouro tenta

esclarecer que o prêmio maior visto nos leilões dos títulos pós-fixados (LFTs) só tem

impacto em novas emissões e ‘zero impacto sobre o estoque da dívida’.

 Não obstante, o quadro de fragilidade fiscal continua sendo reproduzido pelos

contratos de DIs de longo prazo, em contraste aos contratos mais curtos, que se

mantêm mais baixos com a convicção de que o BC não deverá subir a taxa básica

antes de 2022.

Fonte: Bloomberg, AE Broadcast, Economática e BB Investimentos

#PÚBLICA

ISTO NÃO É PESQUISA. POR FAVOR, CONSULTE NO FINAL O DISCLAIMER COM 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Interno: Preocupações fiscais e cenário global devem sustentar clima de cautela para os mercados locais

Expectativas para o dia: 

• Dólar: Alta (em linha com o movimento das demais moedas emergentes + incertezas

fiscais + posições de hedge cambial) -> Contraponto: possíveis atuações do BC.

• Juros: Alta (movimento do câmbio + cautela externa + preocupações fiscais +

desconfianças sobre o financiamento da dívida pública) -> Contraponto: recuperação

gradual da atividade + perspectiva de juros baixos por longo período.

• Ibovespa: Queda (seguindo os pares de NY + incertezas no campo fiscal) ->

Contraponto: perspectiva de juros baixos + ampla liquidez global.
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CONEXÃO MERCADO

ISTO NÃO É PESQUISA. POR FAVOR, CONSULTE NO FINAL O DISCLAIMER COM 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
DIMEF – Cenários Financeiros da Tesouraria BB

Estrutura a Termos de Juros – Curva Interna de DI Futuro

#PÚBLICA
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FOCUS - BC

28/10/20 0,08 2,08

09/12/20 0,12 2,20

20/01/21 0,25 2,45

OUT20 x JAN21 1,97 17/03/21 0,25 2,70

JAN21 x JUL21 2,60 05/05/21 0,25 2,95

JUL21 x JAN22 3,89 16/06/21 0,33 3,28

JAN22 x OUT22 6,05 04/08/21 0,50 3,78

OUT22 x JAN23 6,91 22/09/21 0,50 4,28

JAN23 x JAN25 8,57 27/10/21 0,25 4,53

JAN25 x JAN27 9,40 08/12/21 0,25 4,78

JAN27 x JAN29 9,65 02/02/22 0,50 5,28

JAN29 x JAN31 9,46 16/03/22 0,50 5,78

27/04/22 0,50 6,28

08/06/22 0,50 6,78

10 Anos x Selic: 5,93 20/07/22 0,00 6,78

10  Anos x 1 Ano: 5,36 31/08/22 0,00 6,78

12/10/22 0,00 6,78

23/11/22 0,25 7,03

04/01/23 0,50 7,53

15/02/23 0,50 8,03

PRECIFICAÇÃO - CURVA DE JUROS

INCLINACAO:

ETTJ:

21/09/20

Decisão 

Embutida
COPOM Nova SELIC

ATUAL: 2,00 
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CONEXÃO MERCADO - DISCLAIMER

Este material representa as visões individuais ou conjuntas de analistas e o chefe da Área de Cenários Financeiros da Tesouraria do Banco do Brasil S.A. (“BB”). Não é um produto da

Área de Pesquisa do BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As visões da Área de Cenários Financeiros da Tesouraria podem diferir substancialmente das visões não só da Área de

Pesquisa, mas também de outras Áreas Correlatas do BB, como por exemplo, a Área de Macro Economia, mesmo que faça referências a recomendações publicadas por essas

respectivas Áreas. A gestão da Carteira Proprietária do BB também pode seguir ou não as opiniões aqui expressadas pela Área de Cenários Financeiros da Tesouraria. O BB tem

políticas para promover a independência entre essas Áreas para gerenciar potenciais conflitos de interesse, incluindo políticas relacionadas à disseminação antecipada de pesquisas de

investimentos. Estas políticas não se aplicam às visões dos analistas contidas nesse material.

Esses analistas são identificados como "colaboradores". As informações contidas neste documento foram fornecidas apenas como comentários gerais de mercado e não constituem

quaisquer formas de aconselhamento pessoal, jurídico, tributário ou outro serviço financeiro regulamentado. Tem apenas a intenção de prover observações e visões da Área de Cenários

Financeiros da Tesouraria, que podem ser muito diferentes e até inconsistentes com as observações das outras Áreas Correlatas citadas acima. Essas observações e visões

expressadas podem sofrer alterações a qualquer momento pela Área de Cenários Financeiros da Tesouraria.

Este material não se propõe conter toda a informação desejável, ou seja, fornecem apenas uma visão limitada de classes de ativos no mercado, como Juros, Câmbio e Índice de Bolsas,

de forma Macro, não entrando em papéis específicos de valores mobiliários. Não é uma pesquisa ou recomendação de investimento para fins regulatórios e não constitiu uma análise

substantiva. A informação fornecida não tem a intenção de prover bases suficientes ou que viabilizem uma decisão de investimento. Não é uma recomendação personalizada ou uma

consultoria de investimento. Apesar da informação ter sido adquirido em fontes confiáveis pelos analistas, não representa ou garante sua precisão ou integridade e o BB não se

responsabiliza por perdas ou danos decorrentes do uso deste material.

Essa comunicação é uma prática de mercado que, apesar de constituir um convite para operações com derivativos onde seja aplicável, não é uma oferta vinculativa de compra ou venda

de qualquer instrumento financeiro. A visão dos analistas da Área de Cenários Financeiros da Tesouraria pode diferir de outros analistas de outras Áreas correlatas do BB.

Desempenho passado não é um guia de desempenho futuro. Resultados anteriores não garantem resultados futuros. Antes de entrar em qualquer transação, certifica-se de que entende

os potenciais riscos e retornos e verifique a compatibilidade com seus objetivos e experiência, recursos operacionais e financeiros e outras circunstâncias relevantes. Seria aconselhável

procurar consultores para verificar limitações tributárias, legais e contábeis, sempre que necessário.

Nenhuma parte deste material deve ser reproduzido, retransmitido ou distribuído de qualquer maneira sem autorização prévia do BB.

Roger Alan Marçal da Silva

Gerente da Área de Cenários Financeiros da Tesouraria BB

#PÚBLICA
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Informações Relevantes


