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CONEXÃO MERCADO – AGORA – 23/09/2020
#PÚBLICA

 Nos EUA, a prévia de setembro do PMI composto caiu a 54,4, de 54,6. O PMI

industrial subiu de 53,1 p/ 53,5, conforme esperado, mas o de serviços desacelerou

de 55,0 p/ 54,6, marginalmente abaixo dos 54,7 previstos.

 Powell, presidente do FED, reiterou que usarão todas as ferramentas até quando for

necessário p/ apoiar a economia, mas acrescentou que a recuperação econômica

dependerá do controle da covid-19 e de medidas de governo. Seu vice, Clarida, disse

que a economia dos EUA está se recuperando de forma robusta, mas o apoio fiscal

continua sendo necessário p/ a retomada.

 A Johnson&Johnson/Jansen iniciou a fase final dos testes de sua vacina. Os testes

serão realizados em voluntários no Brasil, EUA e África do Sul, e tem a vantagem de

estar sendo desenvolvida p/ aplicação em apenas 1 dose, ante suas concorrentes da

Oxford/AstraZeneca, Sinovac e Pfizer, cujos imunizadores precisariam de 2 doses.

 A biofarmacêutica americana MediciNova divulgou que os testes de sua vacina p/ a

covid-19 apresentaram resultados positivos. As ações dispararam 33% em NY.

 Quanto ao petróleo, após operar em queda na madrugada, passou a subir e acelerou

a alta após o DoE informar queda nos estoques semanais oficiais dos EUA.

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
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Interno: Mercados miram cena externa, no aguardo de 

fatos novos na cena fiscal

 Bolsas: Em NY, Nasdaq e SP500 operam em queda, e o Dow Jones estável, após

pressão do FED por mais apoio fiscal, e apesar de alguns destaques positivos no

setor farmacêutico, entre outros. Europeias seguem majoritariamente em alta.

 Juros: as Yields dos treasuries operam em alta ao longo de toda a curva, em dia de

recuperação técnica.

 Câmbio: o dólar se fortalece contra moedas principais e emergentes, após

indicadores mistos e cautela pelo avanço do coronavírus.

Externo: Em sessão volátil, mercados operam mistos.

 No Brasil, os mercados operam voláteis, com viés de cautela, de olho no exterior,

enquanto aguardam fatos novos na cena fiscal. No mais, a perspectiva de

apresentação por líderes do governo de proposta de criação de um tributo de

transações digitais segue no radar dos investidores.

 O presidente da comissão mista sobre a reforma tributária, senador Roberto Rocha,

comentou que o relatório deve ser votado no dia 07/10 e que não parece oportuno

discutir nova CPMF.

 O IPCA-15 de setembro registrou alta de 0,45%, após alta de 0,23% em agosto. O

resultado ficou acima da mediana das expectativas (0,39%). Em 12 meses, o

indicador acumula alta de 2,65%.

 Em um ambiente de incertezas locais e na esteira dos efeitos da pandemia, o

resultado das transações correntes ficou positivo em agosto deste ano, em US$ 3,721

bilhões. Já os Investimentos Diretos no País somaram US$ 1,430 bilhão em agosto.

 Dólar: opera em alta frente ao real, em linha com o movimento das demais moedas

emergentes, ficando no nível em torno de R$ 5,55. Incertezas locais e cenário de juros

baixos por período prolongado também pesam na moeda doméstica.

 Juros: apontam viés de alta na maioria dos prazos, refletindo o resultado do IPCA-15

acima da mediana + piora na projeção fiscal do ano + ruídos sobre proposta de um

tributo sobre transações digitais + movimento técnico na véspera do leilão do Tesouro

de prefixados + alta do dólar.

 Ibovespa: apresenta dinâmica volátil, embora com viés de queda, monitorando as

bolsas externas e commodities, ficando no nível abaixo dos 97 mil pts. Destaque para

queda de varejistas, setor financeiro e Eletrobrás.
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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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