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CONEXÃO MERCADO – FECHAMENTO – 22/09/2020

 No exterior, mercados oscilaram entre, por um lado, o temor pelo avanço do coronavírus

na Europa e EUA, receio por dificuldade em aprovação de um novo pacote fiscal no

Congresso americano, e por outro lado, discurso dovish de Powell e recuperação das

bolsas, principalmente do setor de tecnologia.

 O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sugeriu novas medidas de restrição

de locomoção p/ combater a segunda onda de coronavírus no país. Já o presidente do

Banco da Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, disse que novos casos de Covid-19

ameaçam a perspectiva econômica.

 Nos EUA, o infectologista Anthony Fauci alertou p/ a chegada do inverno e a entrada

em um período de maior risco p/ a transmissão de doenças respiratórias, e que é crucial

que o país reduza seus casos diários de covid-19 a fim de terem um controle maior da

doença. Mas a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, voltou a falar na

possibilidade de uma vacina contra a Covid-19 ainda este ano.

 Mnuchin, secretário do Tesouro dos EUA, reiterou que o país precisa de novo pacote

fiscal. Disse ainda que a China está no caminho p/ comprar produtos agrícolas

americanos na magnitude prevista na fase1 do acordo firmado países em 15 de janeiro.

 Mesmo com a alta do dólar frente as divisas principais e emergentes, o petróleo fechou

o dia em alta, em recuperação após a forte queda de ontem, e com perspectiva de

ajuste da oferta pela OPEP+ após retomada da produção na Líbia.
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Externo: Mercados fecharam fora do uníssono, em dia de alta volatilidade.

 Bolsas: Em NY, os índices oscilaram, mas fecharam em alta, influenciados pelas

ações do setor de tecnologia. Na parte da tarde, o sinal se inverteu p/ o positivo, com

destaque de alta p/ os setores de serviços e comunicação, além das techs. Na Europa,

as bolsas fecharam sem direção única. A sessão iniciou com recuperação das perdas

de ontem, mas no final a retomada perdeu força, com casos de coronavírus no radar.

 Juros: As yields dos treasuries fecharam mistas, com maior demanda por segurança

em um cenários de elevadas incertezas, após discurso de Powell no Congresso, leilão

de US$ 52 bi em T-notes de 2 anos que teve demanda abaixo da média e dúvidas

sobre novo pacote fiscal no país.

 Câmbio: O índice DXY subiu, com o dólar em alta frente as principais moedas, e em

relação às emergentes, a moeda americana também se fortaleceu.
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 No Brasil, os mercados operaram voláteis, monitorando o exterior (Bolsa e Câmbio),

enquanto aguardam fatos novos na cena fiscal.

 No mais, a curva de juros repercutiu o tom da Ata do Copom que veio em linha com o

comunicado, ao indicar a perspectiva de juros baixos por período prolongado. Como

fatores condicionantes do forward guidance citou a manutenção do regime fiscal e

expectativas e projeções de inflação ancoradas.

 Segundo o noticiário, os líderes partidários estão convencidos da importância de

terminar o ano com um sinal positivo na política fiscal. “O assunto está pacificado.

Temos uma longa batalha na discussão do orçamento, mas tudo será feito dentro da

regra constitucional do teto de gastos. O Brasil não pode entrar em 2021 com

tamanha insegurança fiscal”, afirmou um líder de um partido do Centrão.

 A mediana da inflação esperada pelos consumidores para os próximos 12 meses

aumentou 0,4 p.p. em setembro, para 4,7%, ante um resultado de 4,3% obtido em

agosto, segundo o Indicador de Expectativa de Inflação dos Consumidores (FGV).
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Interno: Mercados operaram voláteis, de olho na cena externa (Bolsa e Câmbio) e no teor da Ata do COPOM (Juros), 

enquanto aguardam notícias na esfera fiscal

 Dólar: exibiu forte volatilidade frente ao real, fechando em alta, em torno de R$ 5,47,

em sessão de movimento misto da divisa americana ante as demais moedas

emergentes. As incertezas locais e o cenário de juros baixos também pressionaram a

moeda doméstica.

 Juros: fecharam em queda, reagindo ao teor da Ata do Copom que reforçou a

perspectiva de juros baixos por período prolongado.

 Ibovespa: operou entre perdas e ganhos, mas acabou fechando em alta, em sintonia

com as bolsas americanas, ficando no nível dos 97 mil pts. Destaque para a alta do

setor financeiro e varejistas.
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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
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