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

INFORMAÇÕES IMPORTANTESDIMEF – Cenários Financeiros da Tesouraria BB

 Nos EUA, segue a apuração dos votos, Biden já teria conseguido 264 delegados até o

momento, enquanto Trump estaria com 214 dos 270 necessários para a vitória, pela

projeção da Associated Press.

 As atenções dos investidores se voltam, agora, para os quatro estados que ainda

efetuam contagem dos votos: Geórgia, Nevada, Pensilvânia e Carolina do Norte.

Destaque para Nevada que deve finalizar a apuração até o início da tarde, podendo

dar a Biden os 6 delegados necessários para vencer, e onde o democrata lidera por

pouco mais de 8 mil votos com 86% da apuração concluída, segundo NYT. Nos

demais estados, Trump lidera, no entanto pesquisas apontam que boa parte dos votos

ainda não apurados, enviados por correio, tendem a Biden.

 Quanto à disputa no Congresso, as projeções levam a crer que ele continuará

dividido, com republicanos dominando o Senado e os democratas, a Câmara. Com

isso, não haveria espaço para grandes mudanças em termos de gastos públicos,

tributação ou regulação de setores da economia, o que explica a continuidade da

disparada das bolsas, independente do resultado da eleição.

 Ainda nos EUA, o líder republicano no Senado, McConnel, acenou para a

possibilidade de fechar um acordo de estímulos à economia ainda em 2020.

 Na Europa, as vendas no varejo (set) caíram 2% (est.-1,5%). Na Alemanha, as

encomendas à indústria subiram 0,5% (set), resultado veio abaixo da previsão (1,5%).

 No Reino Unido, o BoE manteve, por unanimidade, a taxa de juros em 0,10%. No

entanto, elevou o tamanho do programa de QE (quantitative easing) de 745 bi de

libras para 895 bi. Em comunicado, o BoE avaliou que a perspectiva da economia

permanece incerta, dependente da evolução da pandemia e do resultado das

negociações do acordo comercial pós- brexit com a UE.

 Na agenda do dia, destaque nos EUA para a reunião do FOMC (16h), seguida de

entrevista de Powell (16h30). A expectativa gira em torno se será lançado pistas sobre

estímulos adicionais já em dezembro, como fez o BCE, ou se apenas irá frisar que a

instituição agirá se for necessário, além de reforçar a necessidade de novos estímulos

fiscais, em meio à piora das incertezas econômicas envolvendo a pandemia. No mais,

serão divulgados os pedidos semanais de seguro desemprego (10h30).

Externo: Biden a um passo de assumir a Presidência

Expectativas para o dia: 

 Dólar contra: Principais: Queda

Emergentes: Queda (expectativa por mais estímulos)

 Taxas dos Treasuries: Queda (incertezas políticas + FOMC dovish + avanço da

covid)

 Commodities: Alta (exceto petróleo)

 Bolsas: Alta (vitória de Biden -> incentivos fiscais + amenização das tensões

comerciais / Congresso dividido -> baixas chances de elevação de impostos / FOMC

dovish -> Contrapontos: indicadores piores + incertezas políticas + avanço da covid)

VIX; 29,72
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 No Brasil, os mercados devem continuar o rali enquanto a eleição americana segue

indefinida, porém com vantagem para Biden e vitória republicana no Senado. Agentes

consideram que o governo dividido seria positivo para os países emergentes.

 A agenda política local também se mostra relevante, após Congresso derrubar o veto

à prorrogação da folha de pagamentos de 17 setores da economia até dezembro de

2021 e após o Senado aprovar a autonomia do Banco Central, este último

contribuindo para a melhora dos ativos.

 O impasse sobre a desoneração da folha persistia desde julho e a proposta foi

inserida na MP que permitiu corte de salário e redução de jornada durante a

pandemia, no intuito de preservar empregos. Com impacto fiscal estimado em cerca

de R$ 10 bilhões, a princípio o governo foi contra e vetou a prorrogação da

desoneração, mas com a pressão dos congressistas aceitou a queda do veto desde

que as empresas se comprometam a conservar 6 milhões de empregos.

 Em entrevista a um canal virtual ontem, Campos Neto ratificou o posicionamento do

BC na Ata do Copom em relação à inflação. De acordo com o presidente do banco, a

inflação é temporária, com o movimento sustentado pelos efeitos do câmbio e

transferência de renda por meio de programas sociais durante a pandemia. Outro

aspecto é o “efeito substituição”, ligado à poupança circunstancial.

 Campos Neto ressaltou ainda que as despesas emergenciais durante a pandemia

foram importantes, mas que o país deve retomar o controle fiscal. Por fim, avaliou que

a autonomia do BC desvincula o ciclo de política monetária do ciclo político e que isso

dará mais credibilidade ao sistema, com efeito de queda nos juros de longo prazo.

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 dar sequência ao rali com proximidade do resultado das eleições americanas e retomada da 

agenda doméstica

Expectativas para o dia: 

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

ênfase nas eleições americanas e expectativa por mais estímulos) -> Contraponto:

virada no exterior + incertezas fiscais.

• Juros: Queda (em sintonia com desvalorização do dólar + manutenção de juros

baixos) -> Contraponto: incertezas fiscais + incertezas com retomada da atividade

econômica.

• Ibovespa: Alta (em linha com os pares globais, com ênfase nas eleições americanas

e expectativa por mais estímulos + ampla liquidez global + perspectiva de juros

baixos) -> Contraponto: virada no exterior.
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Estrutura a Termos de Juros – Curva Interna de DI Futuro

#PÚBLICA

09/12/20 0,15 2,15

20/01/21 0,25 2,40

17/03/21 0,50 2,90

DEZ20 x JAN21 1,97 05/05/21 0,50 3,40

JAN21 x JUL21 2,75 16/06/21 0,50 3,90

JUL21 x JAN22 4,62 04/08/21 0,50 4,40

JAN22 x OUT22 6,74 22/09/21 0,50 4,90

OUT22 x JAN23 7,66 27/10/21 0,50 5,40

JAN23 x JAN25 8,60 08/12/21 0,50 5,90

JAN25 x JAN27 9,20 02/02/22 0,25 6,15

JAN27 x JAN29 9,40 16/03/22 0,25 6,40

JAN29 x JAN31 9,42 27/04/22 0,25 6,65

08/06/22 0,25 6,90

20/07/22 0,25 7,15

10 Anos x Selic: 6,06 31/08/22 0,25 7,40

10  Anos x 1 Ano: 4,88 12/10/22 0,25 7,65

23/11/22 0,25 7,90

04/01/23 0,25 8,15

15/02/23 0,25 8,40

29/03/23 0,25 8,65

Nova SELIC

ATUAL: 2,00 

COPOM

PRECIFICAÇÃO - CURVA DE JUROS

INCLINACAO:

ETTJ:

04/11/20

Decisão 

Embutida
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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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