
#Pública

19/05/2022



#Pública

Expectativas para o dia: 

 As bolsas na Europa e os futuros americanos apontam para mais um dia de

perdas, com os investidores ainda absorvendo as incertezas para a economia

global, incrementadas por preocupações para o crescimento chinês e a

continuidade do conflito na Ucrânia.

 Ainda na Europa, os investidores aguardam a divulgação da Ata do BCE para

calibrarem as perspectivas quanto ao início do aperto monetário na região.

 Dessa forma, as taxas dos treasuries devem confirmar uma tendência baixista

por movimento de aversão ao risco, enquanto o dólar deve seguir mais

valorizado frente à maioria das moedas, embora agora pela manhã dê sinais de

enfraquecimento frente algumas divisas. As bolsas e as commodities tendem a

acompanhar uma trajetória de pessimismo, com desvalorização. Cabe ressaltar,

que o desconto nos preços de alguns ativos pode sugerir atratividade para os

investidores, limitando as perdas no dia.

 Dólar contra Principais: Alta Dólar contra Emergentes: Alta

 Taxa dos Treasuries: Queda

 Bolsas: Queda Commodities: Queda

EXTERNO: Mercados ainda respiram cautela, diante das preocupações com inflação e crescimento mundial.
• Ontem, rumores em relação a lockdowns para conter contágios da Covid-19 em

regiões na cidade de Tainjin, na China, adicionaram temores de que a
postergação de normalização das cadeias produtivas gerem inflação
persistentemente mais elevada ao redor do mundo, afetando o crescimento
global.

• A agência de classificação de risco, S&P, revisou para baixo as projeções de PIB da
China de 4,9% para 4,2%, dos EUA de 3,2% para 2,4% e da Zona do Euro de
3,3% para 2,7%, justificando que o prolongamento da guerra na Ucrânia e a
escalada inflacionária em todo o mundo pesam sobre a perspectiva de
crescimento.

• Ontem, o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, reiterou que, neste
momento, está mais preocupado em controlar a inflação do que a possibilidade
de uma recessão profunda. Além disso, fez uma previsão de que o Fed deve
elevar a taxa de juros em mais duas altas de 50 pontos-base em junho e julho.

• O Reino Unido anunciou novas sanções contra o setor de aviação da Rússia, por
retaliação pela guerra na Ucrânia.

• Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente em baixa, refletindo as perdas das
bolsas americanas ontem. O índice Hang Seng (Hong Kong) caiu 2,54%, o
japonês Nikkei desvalorizou 1,89% e o Kospi (Coreia) retraiu 1,28%. Por outro
lado, na China o Xangai Composto avançou modestamente 0,36% e o Shenzhen
Composto subiu 0,58%.

• A agenda do dia nos EUA, destaque para as vendas de casas usadas (abr-22) e
pedidos semanais de seguro desemprego. Na agenda de discursos, o presidente
do Fed Minneapolis, Neel Kashkari, fala a partir das 17h. Na Europa, destaque
para a divulgação da Ata do BCE (8h30) e discurso do vice-presidente da
instituição, Luis de Guindos, às 9h30. Os ministros das Finanças e banqueiros do
G7 seguem reunidos na Alemanha.
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 No Brasil, foi aprovado ontem pelo TCU o projeto para privatização da
Eletrobras. Com isso, o governo pretende protocolar, na próxima semana, a
operação de aumento de capital da empresa na CVM e na Securities and
Exchange Commission (SEC - órgão regulador do mercado acionário
americano), com vistas à liquidação financeira em 9 de junho. A expectativa é
que sejam movimentados R$ 67 bilhões, dos quais R$ 25,3 bilhões vão para o
caixa do Tesouro.

 Também ontem, a Câmara aprovou a urgência para tramitação de um projeto
de lei complementar (PLP) que fixa um teto de 17% para o ICMS incidente
sobre energia e combustíveis. A urgência aprovada significa que o projeto pode
ir direto ao plenário da Câmara sem passar pelas comissões.

 Já o Senado aprovou na quarta-feira a MP 1.083/21, que abre crédito
extraordinário de R$ 6,4 bi para a compra de vacinas contra a covid-19 pelo
Ministério da Saúde. A medida segue ao Executivo para promulgação.

 Na agenda do dia, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia
divulga às 14h30 a nova grade de parâmetros econômicos, com projeções
atualizadas para o PIB e a inflação. Em seguida, o ministro da Economia, Paulo
Guedes e o secretário de Política Econômica, Pedro Calhman, comentam sobre
o documento.

 O Tesouro fará leilão de LTN para 2022, 2024 e 2025 e de NTN-F para 2029 e
2033 às 11h.

 Às 11h30 BC ofertará até 15 mil contratos de swap (US$ 750 milhões), em
rolagem; e até R$ 4 bi em compromissadas de 2 meses, às 12h.

Expectativas para o dia:
 Em dia de agenda esvaziada e em meio às preocupações dos mercados no

exterior com inflação e crescimento globais, os ativos locais devem seguir o tom

mais cauteloso do cenário externo.

 No front interno, em dia de agenda esvaziada de indicadores, o mercado

monitora os discursos do Ministério da Economia na divulgação de suas

projeções macroeconômicas, especialmente para o PIB e inflação.

 Assim, esperamos uma sessão com viés de cautela, em linha com o cenário

externo. Com isso, o tom de apreensão deve pesar sobre o Ibovespa; o dólar se

fortalecer frente ao real, embora o mesmo demonstre sinais de

enfraquecimento frente às outras divisas na abertura do mercado no exterior; e

a curva de juros agregar prêmios, em contraponto à queda nas yields dos

treasuries.

 Dólar: Alta

 Juros: Alta

 Ibovespa: Queda
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Esta publicação contém análises/avaliações que refletem as visões de 

profissionais da área de Tesouraria Global/Assessoramento Econômico e da 

Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil S. A. (“BB”).

As análises/avaliações aqui publicadas:

i. eventualmente, podem não expressar o posicionamento do Conglomerado 

BB sobre os temas aqui tratados; 

ii. é possível que divirjam substancialmente das visões de outras áreas 

correlatas do BB, mesmo que faça referências a recomendações publicadas 

por essas respectivas Áreas; 

iii. podem ou não ser seguidas pela gestão da Carteira Proprietária do BB.

As informações, opiniões, análises e avaliações contidas nesta publicação:

i. contém dados e projeções informativos que são dependentes das hipóteses 

adotadas. Nessa medida, não devem ser tomados como base, balizamento, 

guia ou norma para quaisquer documentos, avaliações, julgamentos ou 

tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal;

ii. foram fornecidas apenas como comentários gerais de mercado e não 

constituem quaisquer formas de aconselhamento pessoal, jurídico, 

tributário ou outro serviço financeiro regulamentado;

iii. não contém toda a informação desejável, ou seja, fornecem apenas visões 

limitadas da economia e do setor agropecuário, de forma geral “Macro”, 

não avaliando valores mobiliários específicos e emissores determinados;

iv. não são uma pesquisa ou recomendação de investimento para fins
regulatórios e não constitui uma análise substantiva;

v. não são uma recomendação personalizada ou uma consultoria de
investimento.

Desse modo, todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de
quaisquer dados ou análises são assumidas exclusivamente por quem as utiliza,
eximindo o BB de todas as ações decorrentes do uso deste material.

Ressalte-se que o BB não se responsabiliza por atualizar qualquer estimativa
contida nesta publicação.

O BB recomenda aos leitores da publicação que:

i. antes de entrar em qualquer transação, certifiquem-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;

ii. procurem consultores para verificar limitações tributárias, legais e
contábeis, sempre que necessário.

Por fim, o BB esclarece que o acesso a está publicação implica na total
aceitação deste termo de responsabilidade e uso, não sendo permitido a
reprodução, retransmissão e distribuição do todo ou de qualquer parte deste
material sem a sua prévia e expressa autorização.

Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias:

SAC 0800 729 0722

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Ouvidoria 0800 729 5678

Informações relevantes
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