Relatório Semanal

05 de março de 2021

1 - Semana Anterior:
Novamente o mercado financeiro global apresentou forte volatilidade. Os principais fatores que levaram a
este desempenho no período foram:
Exterior
•

O presidente do FED fez um discurso na semana, reiterando sua visão de que a economia está
distante dos objetivos do banco central americano. A mudança da atual política monetária
expansionista dependerá de uma melhora substancial do emprego e da inflação. Powell afirmou
que o pleno emprego só será alcançado quando a taxa de desemprego recuar abaixo de 4,3%.
Powell não se mostrou preocupado com um possível repique da inflação em função da
implementação de novo estímulo fiscal ou de uma retomada da demanda por serviços, resultante
da normalização da mobilidade. Citou desconhecer os motivos do aumento da taxa de juros dos
títulos de dez anos.

•

A inflação na Zona do Euro mostrou evolução de 0,9% a/a em fevereiro.

•

Saiu na Zona do Euro o PMI serviços subiu para 45,7 em fevereiro, de 45,4 em janeiro.

•

Nos EUA foram criados 379 mil vagas de emprego em fevereiro, bem acima da previsão dos
analistas, de geração de 200 mil postos de trabalho.

Interno
•

O IPC-S de fevereiro subiu 0,54% e acumula alta de 5,42% nos últimos 12 meses.

•

O IPC-FIPE subiu 0,23% MoM e 6,35% YoY em fevereiro

•

O Governo compensará a redução de PIS/Cofins no diesel e GLP via aumento CSLL dos bancos.

•

O PIB do 4T20 ficou em +3,2%, acumulando no ano -4,10%.

•

O Senado aprovou o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial,
formulada para destravar o auxílio emergencial, em segundo turno.

•

O comportamento da indústria brasileira em janeiro/21, foi de crescimento de 0,4% em relação a
dezembro/20, indicando alerta da fraqueza da recuperação da economia local. Segundo o IBGE a
fraca performance foi influenciada pelo agravamento da pandemia no Estado do Amazonas, que
afetou a produção de motocicletas e produtos da linha marrom (TVs e equipamentos de áudio e
vídeo) na Zona Franca de Manaus, com impacto em bens duráveis.

Curva de Juros: NTN-B

Leilão de títulos do Tesouro Nacional
O Tesouro Nacional captou R$ 28 bilhões ontem, com a emissão de novos títulos. A LFT respondeu por
cerca de 75% deste valor. Esse maior lote decorre da tentativa do Tesouro Nacional de não elevar o custo
da Dívida Pública Federal num momento de forte elevação das taxas de juros no mercado. Além disso, as
condições para a venda de LFT melhoraram com a perspectiva de maior retorno por conta do provável
ajuste da Taxa Selic. Esta venda não deve piorar o perfil da dívida pois em março ocorreu um resgate de
R$ 185 bilhões em LFT e ainda existe espaço para novas emissões (R$ 140 bilhões). A estabilidade dos
prêmios da LFT corrobora essa avaliação. O restante da captação foi feito com a oferta de LTN para 2022,
2023 e 2024. A piora na percepção de risco, nas últimas semanas, cobrou seu preço com alta na taxa de
juros de longo prazo. Mesmo o papel mais curto, para 2022, também pagou um prêmio elevado em relação
à curva de juros de 53 pontos base. A expectativa é de que com o avanço da PEC Emergencial no
Congresso, estes prêmios recuem. Enquanto isso, o Tesouro Nacional deve priorizar a oferta de papéis
indexados à Taxa Selic para rolar seus compromissos.

Impacto nos mercados
Bolsa de Valores: A alta dos juros de dez anos nos EUA, por conta da elevação da Inflação, gerou pressão
nos mercados de ações e cambial. Pesou também a questão da pandemia da Covid no mundo, obrigando
algumas regiões do planeta a voltarem com o lockdow. Aqui foi anunciado que o estado de São Paulo inicia
nova fase de isolamento na próxima semana, diante do aumento de casos da nova cepa do vírus. Se lá
fora as bolsas de valores desabaram, aqui o Ibovespa conseguiu se manter no positivo, influenciado pela
aprovação da PEC Emergencial no Senado, que isenta o governo em caso de estourar o teto da dívida e
gerar risco da responsabilidade fiscal. O Ibovespa descolou de seus pares do exterior e encerrou a semana
com alta de 4,7% aos 114 mil pontos.
Câmbio: Na semana o dólar ficou em alta contra várias moedas, inclusive o Real. A alta aqui só não foi
maior por conta da aprovação da PEC Emergencial. Aqui o dólar encerrou a semana em R$ 5,70, com alta
de 3%.
Juros: Na última reunião do Copom, a taxa Selic foi mantida em 2,00%, vindo de encontro com as
expectativas de mercado. Não descartamos que a taxa Selic comece a ser elevada ao longo das próximas
reuniões do 1S21, encerrando o ano de 2021 na faixa de R$ em 4%.

Pesquisa Focus:
A última pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central do Brasil, mostrou poucas alterações na última
semana:
•

O dólar para o final de 2021 passou de R$ 5,05 para R$ 5,10

•

O IGP-M 2021 passou de uma expectativa de 8,02% para 8,88%

•

O IPCA 2021 passou de 3,82% para 3,87%

•

A taxa Selic para 2021 ficou mantida em 4,00%.

•

O PIB 2021 ficou mantido em 3,29%.

2 - Próxima Semana
Na próxima semana a agenda econômica trará uma nova rodada de indicadores importantes para avaliar
como está ocorrendo a retomada da economia em diferentes países.
•

Na segunda-feira sai o Boletim Focus no Brasil e a Produção Industrial na Alemanha, de jan/21.

•

Na terça-feira sai o PIB do 4T20 da Zona do Euro e o CPI e PPI da China de fev/21.

•

Na quarta-feira será divulgada a inflação (CPI e PPI) da Zona do Euro de fev/21.

•

Na quinta-feira os destaques será o IPCA de fev/21 no Brasil e o Pedido de Auxílio Desemprego
nos EUA.

•

Na sexta-feira o destaque fica com os dados das Vendas do Varejo de jan/21 no Brasil, PPI e CPI
de fev/21 dos EUA e Produção Industrial de jan/21 dos EUA.

O mercado financeiro continuará volátil, sendo influenciado por notícias em relação ao avanço das vacinas
para o covid-19 ao redor do mundo e quadro político no Brasil, além de notícias de pacote de estímulos nos
EUA, Brasil e na Europa.

Agenda Econômica:

3 - Comportamentos Indicadores:
Base 100 – 12 meses

Fonte: Economática

•

Ao longo dos últimos 12 meses os índices de bolsas recuperaram a forte perda ocorrida em
março/20, em função dos impactos do covid-19 na economia global, e o mercado voltou a se
recuperar beneficiada pela recuperação da atividade economia global, eleição americana e início
da vacinação global em diversos países. Todavia, voltou a cair forte, com o evento da troca do
CEO da Petrobras, cenário político em Brasília, aliado a expectativa de alta de 10 anos nos EUA.

•

Nesse sentido o Real se desvalorizou significativamente em relação ao Dólar americano e outras
moedas, mudando drasticamente o que vinha ocorrendo até dezembro/2019, mas ainda instável,
desde abril/20 e impactado pelo cenário fiscal do Brasil, expectativa de aprovação dos pacotes no
Congresso, avanços dos casos de covid-19 no Brasil.

•

Diversos bancos centrais têm efetuado corte de juros, para estimular a economia, e com a segunda
onda do covid-19, novos estímulos devem ser anunciados, favorecendo as Bolsas de Valores,
quando forem aprovados. Principalmente o pacote de US$ 1,9 trilhão nos EUA, onde ainda
continua o impasse para a votação no Senado;

•

Nas últimas semanas as Bolsas e o Dólar estiveram muito voláteis, com notícias de novo pacote
de estímulos nos EUA, e notícias em relação ao início da vacinação do covid-19 no mundo e
lockdown na Europa, atividade econômica no Brasil e troca do CEO da Petrobras

•

No ano o Ibovespa mostra uma queda de 5,3% até 04/03/2021 e o Real uma desvalorização de
7,8%.

