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#interna

CONEXÃO MERCADO – FECHAMENTO – 20/10/2020

 Nos EUA, Muchin, secretário do Tesouro, e Pelosi, presidente da Câmara, estão

debatendo sobre os estímulos, o resultado desta conversa sai ainda hoje.

 Pelosi, em entrevista à Bloomberg, disse estar otimista com as conversas sobre o

acordo fiscal e que todos querem chegar a um consenso porque as pessoas

necessitam do pacote com urgência. No mais, reafirmou que alguma decisão sairá até

o final do dia, apesar de ainda existirem diferenças em determinadas questões, como

a ajuda a governos estaduais e locais.

 Ainda sobre o pacote, o líder republicano no Senado, McConnell, disse nesta tarde,

que o Senado aceitaria um valor maior de estímulos, se houver um acordo hoje entre

o governo e Pelosi. No mais, destacou que uma possível aprovação do pacote antes

da eleição atrapalharia a confirmação de Amy Barret para a vaga da Suprema Corte.

 Na Europa, a UE pressionou o Reino Unido a retomar as negociações para chegar a

um acordo comercial antes do período de transição do brexit, que termina no próximo

dia 31/12.

 Sobre a pandemia, segundo a Reuters, os testes com a vacina da empresa

AstraZeneca podem retornar ainda nesta semana.
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 Bolsas: Em NY, os índices fecharam em alta, com investidores esperançosos pelo

acordo sobre um novo pacote fiscal. Próximo ao fechamento os índices reduziram os

ganhos dado que Pelosi e Mnuchin voltaram a conversar. Quanto às noticias

corporativas, apesar do departamento de justiça americano ter confirmado a ação

judicial antitruste contra o Google, as ações da Alphabet (empresa controladora)

subiram mais de 1,5% em Nasdaq. Já na Europa, as bolsas fecharam mistas, com os

investidores contrabalanceado a expectativa de mais estímulos nos EUA, balanços

locais surpreendentes e o avanço do coronavírus no continente.

 Juros: As yields dos treasuries fecharam próximas da estabilidade nos prazos curtos e

em alta no médio e longo prazo, influenciadas pela possibilidade de um acordo fiscal.

 Câmbio: Dólar fechou majoritariamente em queda ante as moedas principais e

emergentes. Destaque de exceção para a libra que apresentou leve desvalorização,

influenciada pelo imbróglio com a UE sobre pacote comercial pós-brexit.

Externo: Mercados fecham no campo positivo, com investidores na expectativa de que seja anunciado até o final do dia 

um acordo sobre o pacote fiscal nos EUA.
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 No Brasil, os mercados operaram com viés positivo, na esteira da expectativa pelo

pacote de estímulos nos EUA que melhorou o humor no cenário externo e dos apelos

em defesa da responsabilidade fiscal na cena doméstica.

 Nos últimos dias, diversas autoridades do governo e do Congresso alinharam seus

discursos a favor da austeridade fiscal e das reformas necessárias para a retomada

do crescimento do país, entre eles Maia, Guedes, Bolsonaro e outros líderes políticos.

 No Senado, Alcolumbre declarou que é possível votar sobre a autonomia do BC e a

PL do gás na próxima quinta-feira. No texto referente ao BC, o Senado chegou a um

acordo sobre os termos do projeto que prevê a autonomia do BC, atribuindo à

autoridade a missão de não apenas assegurar a estabilidade monetária, mas também

passará a perseguir o fomento ao pleno emprego do país.

 Em medida conjunta com o BC, o Tesouro ampliou hoje a oferta de NTN-B com novo

formato e vencimento concentrado em 2023. O leilão foi colocado integralmente, com

3 milhões de papéis e total financeiro de R$ 11,52 bi.
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Interno: Mercados operaram alinhados às expectativas por pacote de estímulos nos EUA e discursos em defesa da 

austeridade fiscal

 Dólar: fechou em suave queda frente ao real, quase na estabilidade, cotado próximo

de R$ 5,60. A divisa americana se desvalorizou ante quase todas as moedas

emergentes, em dia de demanda por ativos de maior risco, mas a valorização do real

se apresentou muito tímida.

 Juros: devolveram prêmios de risco em quase todos os vencimentos, de forma mais

intensa nos médios e longos, em linha com as expectativas positivas no exterior com

o pacote de estímulos nos EUA e discursos em defesa do teto de gastos na cena

local.

 Ibovespa: fechou em alta, recuperando o patamar simbólico dos 100 mil pontos, em

linha com os pares em NY, com exterior e declarações de autoridades sobre

disciplina fiscal. Destaque para alta do setor financeiro, siderurgia e papéis da

Petrobras.
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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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