
10/11/2020

Roger Marçal – Gerente

rogermarcal@bb.com.br

Eduardo Toneto do Livramento

eduardo.livramento@bb.com.br

Elifrancis Braga Almeida

elifrancis@bb.com.br

DIMEF CENÁRIOS FINANCEIROS

#pública

Abertura



2

#interna

CONEXÃO MERCADO – ABERTURA – 10/11/2020
#PÚBLICA

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTESDIMEF – Cenários Financeiros da Tesouraria BB

 No exterior, mercados seguem divididos após rally da véspera impulsionado pela

notícia de eficácia de 90% da vacina produzida pela Pfizer e vitória de Joe Biden. Hoje,

o movimento parece ter perdido forças, apesar da informação de que o tratamento de

anticorpos da Eli Lily recebeu autorização da FDA (equivalente à Anvisa no Brasil) para

uso emergencial, prometendo redução do risco de hospitalizações pelo covid-19.

 Quanto às eleições, a equipe de campanha de Trump continua tentando bloquear o

resultado na Pensilvânia, sem apresentar justificativas contundentes de fraude

sistemática, enquanto o presidente tenta dificultar uma transição pacifica de poder.

Neste interim, o procurador geral dos EUA, William Barr, autorizou os promotores

federais a buscarem “alegações substanciais” de irregularidades nas eleições.

 Em relação aos indicadores, na China, o índice de inflação ao consumidor (CPI)

avançou 0,5% na comparação anual de outubro, pouco abaixo da previsão de +0,8%.

Na Alemanha, o índice Zew de condições atuais da economia recuou de -59,5pts em

outubro para -64,3 pts em novembro (esp. -65,0), enquanto o índice de expectativas

cedeu de 56,1 pts para 39,0 pts no mesmo período, menor que os 41,7 pts previstos.

 Futuros do Nasdaq e Dow Jones recuam, com a migração dos investidores das

gigantes de tecnologia (stay at home) para setores mais afetados pela pandemia,

favorecendo o Dow Jones. O dólar avança contra seus pares principais e emergentes.

Além da decepção com o CPI chinês, a expectativa de retorno nas atividades, devido à

possível administração de vacinas no curto prazo, reforça a ideia de retorno da inflação,

o que implicaria em uma maior pressão para elevação de juros pelo Fed mais cedo do

que se previa. A exceção fica para a libra esterlina, que segue fortalecida especialmente

após o governo do Reino Unido anunciar a distribuição de uma vacina contra o covid-19

no início de dezembro, além da rejeição pela Câmara dos Lordes de uma clausula de um

projeto de lei que permitiria o governo violar os termos do tratado de retirada da UE.

 Na agenda do dia, destaque apenas para a bateria de discursos dos dirigentes do Fed

(Kaplan, Rosengren, Brainard e Quarles). Neste sentido, acreditamos em um dia de

realizações, com investidores contrabalançando notícias sobre vacinas e tratamentos

contra o covid-19 e a constante piora da pandemia nos EUA e Europa e imbróglios

políticos americanos.

Externo: Mercados divididos entre esperança com tratamentos/vacinas contra o covid-19 e estresse político americano

Expectativas para o dia: 

 Dólar contra: Principais: Alta (vacinas + expectativas de pressões inflacionárias >

elevação de juros pelo Fed)

Emergentes: Alta (vacinas + expectativas de pressões inflacionárias >

elevação de juros pelo Fed)

 Taxas dos Treasuries: Queda

 Commodities: Queda

 Bolsas: Queda

VIX; 23,42
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 No Brasil, após o rali recente, os mercados devem embolsar parte dos ganhos,

embora voláteis, monitorando o ambiente global, enquanto aguardam novos avanços

na agenda econômica que só devem ocorrer após as eleições municipais.

 Em entrevista à CNN, ontem à noite, Maia afirmou que o Brasil irá explodir no próximo

ano caso não haja articulação para a votação de propostas no Legislativo, em mais

uma cobrança para que o governo mobilize sua base e garanta a aprovação de

matérias prioritárias para recuperação econômica.

 Maia quer suspender o recesso parlamentar para votar o Orçamento de 2021 e a PEC

Emergencial, que regulamentará os gatilhos previstos no teto de gastos, para que os

cortes de despesas com funcionalismo possam ser antecipados.

 A equipe econômica trabalha em alternativas para manter os programas de crédito

bem sucedidos em 2021, com o objetivo de dar tração à recuperação da atividade

econômica, e criar também um programa de microcrédito para permitir que

beneficiários do programa Bolsa Família e os informais possam ganhar autonomia

como Microempreendedores Individuais.

 A Anvisa suspendeu os estudos clínicos da vacina CoronaVac, após a ocorrência de

um evento grave. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou à TV Cultura

que o caso nada tinha a ver com a Coronavac e que, por isso, se surpreendeu com a

decisão da agência.

 Por fim, o debate sobre a possibilidade de intervenções do BC no câmbio até o fim de

ano para suavizar o potencial efeito dos ajustes relacionados ao “overhedge” dos

bancos segue no radar dos investidores. A maioria dos analistas acredita que a

autoridade monetária pode dar algum suporte apenas pontual aos mercados.

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 domésticos devem seguir direcionados pelo ambiente global, sem perder de vista as questões fiscais 

em aberto

Expectativas para o dia: 

• Dólar: Alta (em linha com o movimento das demais moedas emergentes +

desconforto fiscal + ruídos locais) -> Contraponto: ajuste técnico.

• Juros: Alta (preocupações fiscais + alta do dólar + expectativa pelo leilão do Tesouro)

-> Contraponto: sinalização de juros baixos.

• Ibovespa: Queda (seguindo os pares globais + incertezas locais + ajuste técnico) ->

Contraponto: ampla liquidez global + cenário de juros baixos.

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

09/12/20 0,03 2,03

20/01/21 0,25 2,28

17/03/21 0,35 2,63

DEZ20 x JAN21 1,94 05/05/21 0,50 3,13

JAN21 x JUL21 2,54 16/06/21 0,50 3,63

JUL21 x JAN22 4,43 04/08/21 0,50 4,13

JAN22 x OUT22 6,43 22/09/21 0,50 4,63

OUT22 x JAN23 7,07 27/10/21 0,50 5,13

JAN23 x JAN25 8,22 08/12/21 0,50 5,63

JAN25 x JAN27 8,73 02/02/22 0,25 5,88

JAN27 x JAN29 8,95 16/03/22 0,25 6,13

JAN29 x JAN31 8,99 27/04/22 0,25 6,38

08/06/22 0,25 6,63

20/07/22 0,25 6,88

10 Anos x Selic: 5,66 31/08/22 0,25 7,13

10  Anos x 1 Ano: 4,65 12/10/22 0,25 7,38

23/11/22 0,25 7,63

04/01/23 0,25 7,88

15/02/23 0,25 8,13

29/03/23 0,25 8,38

PRECIFICAÇÃO - CURVA DE JUROS

INCLINACAO:

ETTJ:

09/11/20

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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