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Semana entre os dias 11 e 16 de outubro foi marcada por

➢ Pacote fiscal dos EUA (US$ 1,8 trilhão que pode chegar a US$ 2,2 trilhões). Chance é maior pós eleições

➢ Pfizer divulga que vacina deve estar disponível até dezembro (17/10)

➢ PIB da China cresce 4,9% no terceiro trimester, em relação ao mesmo período do ano anterior. No Segundo trimester o

crescimento foi de 3,2%. Expectativa é que a economia chinesa creca 1,9% este ano.

➢ Continuação das incertezas fiscais no Brasil: “Tesouro terá de resgatar R$ 643 bi entre janeiro e abril; valor é mais que o

dobro da média dos últimos cinco anos e equivale a 15,4% da dívida brasileira”

➢ “Aumento da inflação na reta final do ano cria desafio para o teto de gastos [...] A regra do teto limita o crescimento das

despesas do governo à inflação medida pelo IPCA em 12 meses até junho do ano anterior. É essa variação que ficou em

2,13% em 2020. Desde então, porém, a inflação só ganhou força e chegou a 3,14% até setembro.”

➢ Fim de semana foi recheado de declarações pró garantia da saúde fiscal por Maia (Live XP) e Guedes.

➢ Dados da PNAD Covid apontam elevação do desemprego, sobretudo no Norte e Nordeste.



Segunda onda de COVID na Europa:
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COVID vs Desempenho Econômico:



Em agosto de 2020, o Serviços cresceram, 2,9%, mas ainda está distante de 
retornar aos níveis pré pandemia:

Comentário Arazul Capital: O volume de serviços no Brasil seguiu variando positivamente em agosto, na comparação com o mês

imediatamente anterior, gerando um ganho acumulado de 11,2% nos três últimos meses. Apesar disso, entre os grandes setores é o

que se encontra mais distante dos níveis observados no pré-pandemia, necessitando crescer em torno de 12%, a partir de setembro,

para voltar ao patamar de janeiro. Embora esperemos um retorno mais lento para os serviços, em função das características desta

crise, o aumento da mobilidade, bem como a adoção de protocolos de saúde pelos prestadores de serviços, deve manter o movimento

positivo nos próximos meses.



O maior destaque foi o setor de Turismo que apresentou forte variação em 
relação ao mês anterior:



IBC-Br veio abaixo da expectativa do mercado (1,7%)



Indicador de Incerteza estancou o movimento dos meses anteriores de forte 
queda. Após o início da pandemia o indicador já recuperou mais de 70%.



Índices de Confiança do Empresário e do Consumidor apresentaram retrações 
pela primeira vez pós pandemia.



IBOVESPA teve nova semana de alta mas não teve força para ultrapassar a 
marca dos 100 mil pontos 



A Taxa de Câmbio voltou a subir refletindo os temores com a agenda fiscal e o 
payroll dos EUA: 



Volatilidade das Moedas:

• Analise atualizada no dia 15 de outubro

• Real ainda tem a maior desvalorização
entre os emergentes: 39% em 2020.

• As volatilidades do MXN e do ZAR
ultrapassaram a do Real.



Curva de Juros descola na parte mais longa refletindo as incertezas com a questão fiscal

➢ Governo conseguiu vender apenas 38% das LFTs em um leilão
onde foram ofertados 1 milhão de papeis (anteriormente tinha
sido apenas 100 mil).

➢ Governo também lançou LTNs de Longo Prazo (2024) (7 milhões,
o dobro da semana anterior), mas o mercado pediu um prêmio
mais elevado, pressionando a curva de juros. “a taxa do DI para
janeiro de 2025, por exemplo, subiu de 6,43% para 6,54%, após
ter alcançado 6,63% na máxima do dia.

➢ “Os juros futuros vinham caindo e o prêmio das LTNs longas
continuou bem alto, já com o mercado acreditando que, com a
dinâmica positiva nos DIs, o Tesouro tentaria vender muito papel.
Na quarta-feira, mesmo com a queda das taxas futuras, o prêmio
da LTN voltou a subir. Isso mostra a crença dos investidores de
que o Tesouro vai tentar vender mais papéis prefixados quando o
juro future cair.”



FOCUS-BCB sugere inflação pra cima e menor queda do PIB:

Projeções Arazul Research: att em 19/10

Variáveis Projeções

PIB (Acumulado em 2020) -5,3%

PIB (Acumulado em 2021) 3,35%

IPCA (Acumulado em 2020) 2,5%

IPCA (Acumulado em 2021) 3%

IGP-M (Acumulado em 2020) 15,5%

IGP-M (Acumulado em 2021) 4,6%

Selic (2020, fim de período) 2%

Selic (2021, fim de período) 2,75%

Cambio (média dezembro de 2020) 5,32
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