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CONEXÃO MERCADO – ABERTURA – 28/09/2020
#PÚBLICA

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTESDIMEF – Cenários Financeiros da Tesouraria BB

 No exterior, mercados abrem a semana em otimismo gerado pela esperança de novos

estímulos fiscais nos EUA, tentando se recuperar das perdas da última semana,

enquanto os investidores aguardam uma semana agitada.

 Nancy Pelosi, presidente da Câmara e líder Democrata, afirmou que pode apresentar

sua mais recente proposta para o novo pacote fiscal, com possibilidade de acordo

visto que o diálogo com o governo retornou. Enquanto isso, os investidores aguardam

pelo primeiro debate para a corrida presidencial dos EUA entre Biden e Trump,

amanhã.

 Em relação aos embates entre EUA e China, um juiz federal americano suspendeu a

proibição de downloads do aplicativo TikTok determinada por Trump, horas antes de

entrar em vigor.

 No campo dos indicadores, o lucro industrial chinês avançou 19,1% na comparação

anual de agosto, desacelerando marginalmente da alta de 19,6% de julho.

 Na agenda do dia, destaque apenas para os discursos de Christine Lagarde,

presidente do BCE, e Loretta Mester do Fed de Cleveland. Já para a semana, a

agenda é robusta, com discursos de diversos dirigentes do Fed e BCE, leituras finais

dos PMIs da indústria e do serviço do mundo todo, além dos dados do setor de

trabalho americano (Payroll).

 Neste sentido, acreditamos em um dia marcado pela propensão ao risco, sustentada

por reajustes técnicos e pela expectativa de que um acordo para novos estímulos

fiscais nos EUA seja alcançado.

 No segundo plano, entretanto, seguem as preocupações com a piora da pandemia no

mundo, que se aproxima da marca de 1 milhão de mortes, em meio à protestos contra

novas medidas de isolamento social na Europa.

Externo: Reajuste técnico instaurado pela expectativa de novos estímulos nos EUA ditam o tom positivo dos mercados 

internacionais

Expectativas para o dia: 

 Dólar contra: Principais: Queda Emergentes: Queda

 Taxas dos Treasuries: Alta

 Commodities: Alta

 Bolsas: Alta (recuperação técnica + expectativa sobre novo pacote fiscal nos EUA –

Contraponto: piora da pandemia + imbróglios políticos nos EUA)

VIX; 26,38
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 No Brasil, os mercados tendem a seguir o movimento externo, apontando para um

ajuste técnico de recuperação, após uma semana marcada por volatilidade e perdas.

 Os jornais locais descrevem a movimentação política deste final de semana onde

lideres e técnicos do governo discutiram opções de financiamento do novo programa

Renda Cidadã, com consenso de que a regra fiscal do teto de gastos não pode ser

prejudicada.

 Em reunião agendada para hoje com líderes partidários, três estudos devem ser

apresentados para que o melhor caminho seja escolhido e levado ao Congresso

através da Pec do Pacto Federativo. Fala-se em um programa com um montante de

R$ 25 bi acima do Bolsa Família atual, atingindo aproximadamente R$ 60 bi, com

ticket médio um pouco acima de R$ 200 por família no primeiro ano.

 Propostas para a reforma tributária também foram debatidas e medidas como a

criação de novo imposto sobre transações digitais que possa contribuir para financiar

uma desoneração da folha de pagamentos de forma mais ampla, além de revisão na

faixa do IR de pessoa física, aumentando a faixa de isenção para R$ 3 mil devem ser

tratadas na reunião com parlamentares.

 Segundo os jornais, outro ponto da reforma tributária que está sendo discutido na

esfera dos governos estaduais é a possibilidade de criação de dois fundos de

compensação para Estados e municípios na ordem de R$ 485 bi em dez anos.

 Na agenda de indicadores do dia, destaque para a divulgação da pesquisa

FOCUS/BCB e Relatório Mensal da Dívida Pública (Ago). Para a semana, o IGP-M

(Set) ganha ênfase, em meio a disparada dos preços no atacado no mês.

Fonte: Bloomberg, AE Broadcast, Economática e BB Investimentos

#PÚBLICA

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Interno: Mercados devem seguir o externo, com recuperação técnica dos ativos, após as perdas da última semana

Expectativas para o dia: 

• Dólar: Queda (em linha com o movimento das demais moedas emergentes + ajuste

técnico + melhora da perspectiva de reformas internas) -> Contraponto: reversão do

movimento no exterior + posição de hedge cambial .

• Juros: Baixa (melhora do ambiente externo + queda do dólar + expectativa para

avanço de reformas) -> Contraponto: reversão da melhora externa + ruído políticos

nos debates de medidas de cunho fiscal

• Ibovespa: Alta (seguindo as bolsas globais + expectativa para avanço de reformas +

recuperação de pontos técnicos) -> Contraponto: reversão da melhora externa + ruído

políticos nos debates de medidas de cunho fiscal.

DIMEF – Cenários Financeiros da Tesouraria BB
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Estrutura a Termos de Juros – Curva Interna de DI Futuro

#PÚBLICA
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FOCUS - BC

28/10/20 0,10 2,10

09/12/20 0,00 2,10

20/01/21 0,25 2,35

OUT20 x JAN21 1,96 17/03/21 0,25 2,60

JAN21 x JUL21 2,49 05/05/21 0,25 2,85

JUL21 x JAN22 3,67 16/06/21 0,30 3,15

JAN22 x OUT22 5,77 04/08/21 0,50 3,65

OUT22 x JAN23 6,81 22/09/21 0,25 3,90

JAN23 x JAN25 8,53 27/10/21 0,25 4,15

JAN25 x JAN27 9,39 08/12/21 0,50 4,65

JAN27 x JAN29 9,57 02/02/22 0,50 5,15

JAN29 x JAN31 9,34 16/03/22 0,50 5,65

27/04/22 0,25 5,90

08/06/22 0,25 6,15

10 Anos x Selic: 5,82 20/07/22 0,25 6,40

10  Anos x 1 Ano: 5,32 31/08/22 0,25 6,65

12/10/22 0,25 6,90

23/11/22 0,25 7,15

04/01/23 0,25 7,40

15/02/23 0,50 7,90

PRECIFICAÇÃO - CURVA DE JUROS

INCLINACAO:

ETTJ:

25/09/20

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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