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Com os preços dos alimentos e dos transportes acelerando, a prévia da inflação 
registrou alta 0,94%, a maior taxa para um mês de outubro em 25 anos.

Comentário Arazul Capital: A prévia do IPCA em setembro acelerou, variando acima da mediana das expectativas do mercado tanto no mês quanto no
acumulado. Os efeitos das paralizações de março e abril, pressões cambiais e incerteza sobre o comportamento da demanda com o fim dos auxílios, limitam o
abastecimento interno, pressionando o repasse dos preços do atacado para o consumidor. Fatores associados a alta taxa de desemprego, no entanto, mantém
as expectativas de inflação abaixo da meta para esse e o próximo ano, orientando o comitê de política monetária a manter a taxa de juros em patamares
estimulativos.



Alimentos e Transportes seguem como os grupos que mais contribuem para o índice



Agenda de Reformas: Autonomia do Banco Central

• Dia 15 de outubro - Após reunião, Maia, Alcolumbre, Braga Netto e Guedes anunciam
publicamente um acordo para votar três projetos – autonomia do Banco Central, BR do
Mar e nova Lei do Gás – ainda em 2020.

• Dia 22 de outubro – Alcolumbre agenda para o dia 3 de novembro a votação de dois
projetos relativos ao Banco Central: PLP 19/2019 (autonomia do BC e outras aspectos
de governança da política monetária) e PL 3.877/2020 (remuneração de depósitos
voluntários das instituições financeiras).



• Novo PL inclui mudança
controversa no mandato do BC,
mas não é um mandato duplo.

Em caso de aprovação, Campos Neto
teria mandato fixo de 2021 a 2024.

Mandato pode ser encurtado por
motivo de força maior (condenação,
saúde, renúncia) ou demissão pro
desempenho aprovada pelo Senado.

Agenda de Reformas: Autonomia do Banco Central



Participação de Estrangeiros na Bolsa:

“Gestores e analistas ouvidos pelo Valor
afirmam que a chegada de recursos por aqui
se apoia em uma busca global por ações de
emergentes. No mercado doméstico, essa
janela de oportunidade também foi aberta
pela trégua na cena política, após semanas
de tensão em torno dos rumos das contas
públicas. Mas, prevalece a leitura de que a
entrada ainda é bastante incipiente e não
crava uma nova tendência para ações
locais.”



Eleição dos EUA:
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Eleição dos EUA:

Estado Votos Probabilidade deste 
estado decidir a eleição

Líder (vantagem média 
nas pesquisas)

Probabilidade de vitória do líder

Pensilvânia 20 30,3% Biden (+ 5,5%) 86%

Wisconsin 10 12,8% Biden (+6,3%) 87%

Florida 29 12,2% Biden (+2,3%) 66%

Michigan 16 7,8% Biden (+8,1%) 93%

Carolina do Norte 15 6,2% Biden (2,1%) 65%



IBOVESPA teve nova semana de alta mas não teve força para ultrapassar a 
marca dos 102 mil pontos 



Nesta semana, os destaques são:

➢ Balanços de empresas importantes para o índice: Bradesco, Santander, Gerdau, Vale, Ambev e Petrobrás.

➢ Decisão de Política Monetária do Banco Central Europeu e do Banco do Japão (Quinta Feira, 29/10)

➢ Leitura Preliminar do PIB do terceiro trimester dos EUA

➢ Saldo do CAGED

➢ Desemprego PNAD Contínua

➢ IGP-M

➢ Decisão do Compom (Terça Feira, 27/10)



A Taxa de Câmbio se manteve estável ao longo da semana



Curva de Juros fica mais inclinada em todos os prazos em relação a um mês atrás



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



Rentabilidade de diversos ativos em 2020:
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Rentabilidade de diversos ativos em 2020:
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