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CONEXÃO MERCADO – AGORA – 06/10/2020
#PÚBLICA

 No exterior, mercados operam sem direção única, com Europa em otimismo com

sinalização de mais estímulos pelo BCE, enquanto NY digere as falas de Powell e

aguarda novas informações acerca da saúde de Trump e negociações do pacote fiscal.

 Nesse sentido, Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, e Steven

Mnuchin, secretário do Tesouro, devem entrar em contato ainda hoje para dar

continuidade às conversas sobre o novo pacote de estímulos.

 Powell, presidente do Fed, disse que a recuperação está sendo mais rápida do que o

esperado, mas alertou pera o risco de que a pandemia piore e limite a atividade de

modo significativo. Informou também que a expansão está longe de concluída e ratificou

a necessidade de mais apoio fiscal.

 Em relação aos indicadores, a balança comercial dos EUA apresentou déficit de US$

67,1 bi em agosto, pouco pior que os US$ 66 bi previstos. Relatório de emprego JOLTs

mostrou que a abertura de vagas recuou de 6,697 mi em julho p/ 6,493 mi em agosto.

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
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Interno: Alívio nas tensões políticas norteiam os negócios

 Bolsas: Em NY, os índices operavam divididos, com Nasdaq em realização de lucros e

cautela por novidades do pacote fiscal. Na Europa, o otimismo impera, após Lagarde

(BCE) sinalizar a possibilidade de novos estímulos monetários, inclusive corte de juros.

 Juros: As yields dos treasuries operavam voláteis, embora com viés mais negativo,

devolvendo parte da alta de ontem e espelhando alguma cautela envolvendo as

negociações para o novo pacote fiscal americano.

 Câmbio: Dólar recua frente à maior parte dos seus pares principais, com destaque de

exceção para a libra, que cede em meio aos rumores de que a União Europeia não

pretende ceder às exigências de Boris Johnson relativas ao acordo comercial do pós-

Brexit. Já a alta das commodities beneficia as divisas emergentes.

Externo: Mercados operam fora de uníssono aguardando

novidades do pacote fiscal e digerindo falas de Powell

 No Brasil, os mercados operam com viés positivo, embora voláteis, diante do tom

mais conciliador na cena política em prol da sustentabilidade fiscal e da atual agenda

econômica.

 No entanto, algumas indefinições na esfera fiscal ainda seguem no radar dos

investidores. O senador Marcio Bittar pretende apresentar amanhã o relatório da PEC

Emergencial, incluindo o Renda Cidadã. Por outro lado, o presidente do Senado,

Alcolumbre deve tentar definir com os líderes partidários uma data para a sessão que

irá votar o veto presidencial à desoneração da folha de pagamentos.

 No mais, Alcolumbre cancelou pela segunda vez a instalação da Comissão Mista de

Orçamento (CMO). Ainda não há acordo sobre a presidência do colegiado,

responsável pela votação do orçamento de 2021.

 De acordo com os dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o faturamento

industrial cresceu 2,3% em agosto ante julho, com ajuste sazonal. Com o bom

desempenho das vendas, as fábricas voltaram a contratar em agosto. O emprego

industrial registrou a primeira alta mensal do ano, com crescimento de 1,9% em

relação a julho.

 Dólar: opera em queda frente ao real, ficando no patamar em torno de R$ 5,50, diante

do alívio nas tensões políticas.

 Juros: devolvem prêmios de risco em todos os prazos, em sintonia com a queda do

dólar, refletindo a trégua política e a perspectiva mais positiva para o andamento da

agenda de reformas e manutenção do teto de gastos.

 Ibovespa: opera em alta, ficando no nível próximo dos 97 mil pts, com a melhora da

cena política. Destaque para alta do setor financeiro, Petrobras 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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