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#PÚBLICA

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTESDIMEF – Cenários Financeiros da Tesouraria BB

 No exterior, os mercados amanheceram rondando a estabilidade, porém com viés

levemente positivo, enquanto os investidores aguardam uma definição sobre o pacote

fiscal. Vale ressaltar que os players já estão precificando uma vitória de Biden, logo a

questão da liberação de novos estímulos seria uma questão de tempo. No mais,

notícia positiva sobre avanço em tratamento contra a covid-19 e balanços, no geral,

melhores ajudam a impulsionar a renda variável.

 Sobre o acordo fiscal, Pelosi, presidente da Câmara, afirmou que os deputados

democratas não querem votar um pacote de estímulos pré-eleitoral se o Senado não

for aprová-lo antes da eleição. Na outra ponta, segundo o Washigton Post, os

senadores republicanos estariam frustrados com Mnuchin, secretário do Tesouro, por

considerarem que ele está sendo muito flexível na busca por um acordo com Pelosi.

 Quanto ao debate eleitoral, uma pesquisa realizada pela CNN indicou que Biden saiu

vencedor. No geral, ele teve um bom desempenho, enquanto Trump foi criticado

especialmente por não ter exposto seus planos p/ os próximos 4 anos de gov e ter

demonstrado falta de empatia para tratar do sofrimento de muitos americanos,

sobretudo das vítimas da pandemia.

 Ainda sobre a eleição, o FBI disse que hackers russos atacaram as redes de dezenas

de governos estaduais e locais americanos nos últimos dias e roubaram dados de

pelo menos dois servidores. O aviso amplia os temores sobre o potencial de ações

para adulterar a votação e minar a confiança nos resultados. No mais, foram

anunciadas sanções a cinco entidades do Irã por tentarem interferir na eleição.

 Sobre o coronavírus, a em empresa Gilead anunciou que a FDA, agência reguladora

de alimentos e medicamentos dos EUA, aprovou o uso do antiviral remdesivir para o

tratamento de pacientes que requerem hospitalização.

 Na Europa, o PMI composto caiu, porém o industrial surpreendeu positivamente.

 Na Alemanha, o PMI composto caiu para 54,5 em outubro e o de serviços recuou para

48,9. Já o PMI industrial subiu para 58 no mesmo período, superando as estimativas.

 No Reino Unido, o gov. anunciou subsídios p/ bares, pubs e restaurantes afetados

pelas novas medidas restritivas. Quanto aos indicadores, as vendas no varejo subiram

1,5% em setembro (est. 0,5%), enquanto os PMIs referentes à outubro

decepcionaram vindo abaixo das estimativas.

 Na agenda econômica, nos EUA, destaques p/ a divulgação das prévias dos PMIs de

outubro (10h45) e p/ o balanço da American Express (9h30).

Externo: Mercados apresentam viés levemente positivo, diante da calmaria dos investidores quanto ao desfecho sobre 

pacote fiscal americano.

Expectativas para o dia: 

 Dólar contra: Principais: Queda (expectativa por estímulos nos EUA)

Emergentes: Queda (busca por ativos mais arriscados)

 Taxas dos Treasuries: Alta (expectativa por estímulos + indicadores positivos)

 Commodities: Alta

 Bolsas: Alta (expectativa por estímulos + balanços e indicadores positivos + avanço

em tratamento contra a covid-19)

VIX; 28,11
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 No Brasil, os mercados devem seguir sensíveis ao viés positivo no cenário global e

com os agentes atentos aos bastidores por trás de pautas importantes na cena

doméstica, como os debates que envolvem a autonomia do BC, o andamento das

reformas e dos marcos regulatórios.

 Sobre o BC, o impasse sobre as novas metas foi o que motivou Alcolumbre a

postergar a votação da autonomia do órgão para o início de novembro, uma vez que

senadores não chegaram a um consenso sobre a inclusão do item “fomentar o pleno

emprego no país”. Alguns senadores defendem que a preocupação com o emprego

no curto prazo entraria em conflito direto com o uso da política monetária como forma

de controlar a inflação.

 Em cerimônia no Planalto, Guedes afirmou que a autonomia do BC será importante

para assegurar “juros baixos pela força da moeda”. Em outros temas relevantes,

ressaltou a importância da modernização da lei de falências (aprovada na Câmara e

que deve ser votada no Senado também no início de novembro) e o destravamento de

investimentos com a aprovação de novos marcos regulatórios. Segundo o ministro,

somente o saneamento (sancionado em julho) tem potencial para geração de até 800

bilhões em investimentos e acrescentou que outros marcos estão próximos de

acontecer, como gás natural, setor elétrico e petróleo. Na mesma cerimônia, Guedes

revogou 48 portarias da área do trabalho, no âmbito do programa “Descomplica

Trabalhista”, com o intuito de eliminar burocracias.

 Por fim, o IPC-S desacelerou a 0,79% na 3ª quadrissemana de outubro, após 1,01%

na última. IPCA-15 e Contas Externas encerram a semana.

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 continuar em linha com o panorama externo, sem perder de vista as pautas relevantes no 

front interno.

Expectativas para o dia: 

• Dólar: Queda (em linha com as demais moedas emergentes) -> Contraponto: virada

no exterior + preocupações fiscais.

• Juros: Queda (exterior positivo + queda do dólar + condições mais favoráveis para

rolagem da dívida pública após leilão com títulos mais longos na véspera) ->

Contraponto: questões fiscais + divulgação do IPCA-15.

• Ibovespa: Alta (seguindo os pares globais + expectativa por pacote de estímulos após

último debate para eleição americana) -> Contraponto: virada no exterior + questões

fiscais + realização de lucros.
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Estrutura a Termos de Juros – Curva Interna de DI Futuro

#PÚBLICA
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FOCUS - BC

28/10/20 0,00 2,00

09/12/20 0,18 2,18

20/01/21 0,25 2,43

NOV20 x JAN21 1,96 17/03/21 0,50 2,93

JAN21 x JUL21 2,77 05/05/21 0,50 3,43

JUL21 x JAN22 4,24 16/06/21 0,30 3,73

JAN22 x OUT22 6,10 04/08/21 0,25 3,98

OUT22 x JAN23 6,77 22/09/21 0,25 4,23

JAN23 x JAN25 8,45 27/10/21 0,50 4,73

JAN25 x JAN27 9,27 08/12/21 0,50 5,23

JAN27 x JAN29 9,58 02/02/22 0,50 5,73

JAN29 x JAN31 9,57 16/03/22 0,50 6,23

27/04/22 0,00 6,23

08/06/22 0,00 6,23

10 Anos x Selic: 5,92 20/07/22 0,00 6,23

10  Anos x 1 Ano: 5,00 31/08/22 0,25 6,48

12/10/22 0,50 6,98

23/11/22 0,50 7,48

04/01/23 0,50 7,98

15/02/23 0,25 8,23

PRECIFICAÇÃO - CURVA DE JUROS

INCLINACAO:

ETTJ:

22/10/20

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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