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

INFORMAÇÕES IMPORTANTESDIMEF – Cenários Financeiros da Tesouraria BB

 Os mercados operam em otimismo moderado no exterior, com a continuação das

esperanças de que o novo pacote de estímulos seja aprovado nos EUA, apesar da

persistência de alguns impasses. Já a pandemia e as controvérsias entre Reino Unido

e UE com relação ao acordo comercial do pós-Brexit limitam os ganhos matinais.

 Na tarde ontem, Nancy Pelosi, disse que ainda precisa avaliar certos pontos da

contraproposta do governo (aprox. US$ 1,62 tri), mas garantiu que as negociações

irão continuar. Já Steven Mnuchin afirmou que não pretende aceitar a proposta de

US$ 2,2 tri dos democratas, embora tenha confirmado que as discussões continuam,

com alguns pontos de concordância já acertados.

 Quanto aos indicadores, o PMI da indústria da Zona do Euro avançou de 51,7 em

agosto para 53,7, como esperado. A taxa de desemprego do bloco avançou

ligeiramente de 8,0% em agosto para 8,1% em setembro, dentro do previsto.

 Na noite de ontem a Espanha anunciou novas restrições que serão impostas nas

próximas 48h, com Madri entrando em uma forma de bloqueio, com impedimento de

visitas desnecessárias. Já na Itália, o Senado suspendeu todas as atividades

parlamentares após dois integrantes testarem positivo para o covid-19.

 A Comissão Europeia enviou carta de notificação formal ao Reino Unido, acusando o

país de descumprir com suas obrigações no Acordo de Retirada, marcando o início de

um processo formal contra o UK, que terá um mês para responder. Ainda hoje, o

responsável pelas negociações do lado britânico afirmou que existem pontos

inegociáveis com a UE, mas destacou que um acordo ainda pode ser alcançado.

Questões sobre auxílio fiscal e pesca continuam como principais pontos de impasse.

 Na agenda do dia, nos EUA destaque para os pedidos semanais de seguro-

desemprego, índice de preços PCE (favorito do Fed), gastos do consumidor, renda

pessoal de agosto e leitura final do PMI da indústria. Além do discurso de dirigentes

do Fed (Bowman, Williams e Harker).

 Neste caso, aguardamos um dia de ligeira propensão ao risco, com investidores

mantendo posições relativamente otimistas, graças à sinalização de manutenção do

diálogo entre governo e democratas para se chegar ao plano de socorro nos EUA.

Externo: Sinais de continuação das negociações para o pacote de estímulos americanos sustentam a maior parte do 

bom humor internacional. 

Expectativas para o dia: 

 Dólar contra: Principais: Queda Emergentes: Queda

 Taxas dos Treasuries: Alta (Contraponto: decepção com indicadores americanos e

rompimento das negociações sobre o pacote fiscal)

 Commodities: Alta

 Bolsas: Alta

VIX; 25,89
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 No Brasil, os mercados tendem a mostrar cautela em decorrência das preocupações

com a agenda econômica e fiscal, embora a tendência de propensão no exterior deva

amenizar o movimento dos ativos internos.

 Segue a indefinição sobre o programa Renda Cidadã, após desencontros de

declarações ontem à tarde entre lideranças políticas. Pois, o debate sobre a possível

fonte de financiamento ainda não está encerrado.

 Porém, aparentemente a ideia de se utilizar recursos de precatórios e do Fundeb para

financiar o programa social tende a ser descartado. Cabe lembrar que a proposta dos

precatórios desagradou os agentes de mercado e especialistas por não indicar

redução de despesas para a inclusão de novo gasto no orçamento a partir de 2021,

além de sinalizar postergação de dívidas.

 Os jornais locais apontam que em reunião ontem à noite no Planalto, incluindo a

presença do relator do orçamento e da PEC do Pacto Federativo, o senador Marcio

Bittar, que horas ante havia afirmado que manteria a ideia dos precatórios em seu

parecer, ficou definido que novas alternativas sobre a matéria serão produzidas pela

equipe econômica.

 Outro destaque dos jornais versa sobre a possibilidade de adiamento da entrega da

reforma tributária para o próximo ano, dado que o curto espaço de tempo até as

eleições municipais prejudica a tramitação da reforma no Congresso.

 Dessa forma, as várias discussões sobre temas relevantes que deveriam ser incluídos

em textos que já deveriam está tramitando em comissões especiais no Congresso

geram incertezas quanto o avanço de reformas, neste momento que seria uma boa

resposta para a crise sanitária.

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 refletir cautela por incertezas em medidas econômicas

Expectativas para o dia: 

• Dólar: Alta marginal (incertezas locais + posição de hedge cambial) -> Contraponto:

movimento de baixa da divisa americana no ambiente internacional + possíveis

atuações do BC.

• Juros: Alta (desconforto fiscal + alta do dólar) -> Contraponto: perspectiva de juros

baixos por longo período + ambiente positivo no exterior.

• Ibovespa: Queda (preocupações internas) -> Contraponto: viés positivo das bolsas

globais + ampla liquidez global + cenário de juros baixos + nível técnico

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 0,50 2,60

OUT20 x JAN21 1,98 17/03/21 0,25 2,85

JAN21 x JUL21 2,71 05/05/21 0,25 3,10

JUL21 x JAN22 3,89 16/06/21 0,25 3,35

JAN22 x OUT22 6,14 04/08/21 0,25 3,60

OUT22 x JAN23 7,15 22/09/21 0,50 4,10

JAN23 x JAN25 8,81 27/10/21 0,50 4,60

JAN25 x JAN27 9,60 08/12/21 0,50 5,10

JAN27 x JAN29 9,79 02/02/22 0,50 5,60

JAN29 x JAN31 9,58 16/03/22 0,25 5,85

27/04/22 0,25 6,10

08/06/22 0,25 6,35

10 Anos x Selic: 6,14 20/07/22 0,50 6,85

10  Anos x 1 Ano: 5,39 31/08/22 0,50 7,35

12/10/22 0,00 7,35

23/11/22 0,00 7,35

04/01/23 0,50 7,85

15/02/23 0,50 8,35

PRECIFICAÇÃO - CURVA DE JUROS

INCLINACAO:

ETTJ:

30/09/20

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
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