
#Pública

23/05/2023



#Pública

Assessoramento Econômico 

Pré-abertura

Bolsas e Futuros Títulos Moedas Commodities

S&P 500 (fut) 4195,5 -0,23% T-Notes 2Y 4,3802 1,00% DXY 103,512 0,30% WTI 72,66 0,80%

DAX 16181,1 -0,26% T-Notes 10Y 3,7428 0,81% EURUSD 1,078 -0,31% Brent 76,74 0,99%

PCAC 7410,9 -0,90% GBPUSD 1,239 -0,39% Ouro 1958,80 -0,55%

FTSE 7793,2 0,29% Risco USDMXN 17,940 0,34% Soja (fut) 1270,00 -0,43%

USDZAR 19,278 0,24% Milho (fut) 506,25 0,30%

VIX (S&P500) 17,58 2,15%

Fechamento (sessão anterior)

Bolsas Títulos Públicos Juros Moedas

Ibovespa 110213,1 -0,48% IMA-B5 8452,9 CDI 13,65 USDBRL 4,962 0,04%

S&P 500 4192,6 0,02% IMA-B5+ 10666,2 DI Jan 24 13,31 0,19%

Nasdaq 12720,8 0,50% DI Jan 26 11,28 0,62%

Dow Jones 33286,6 -0,42% NTN-B 26 5,71 DI Jan 31 11,85 0,08%

NTN-B 30 5,59

Risco NTN-B 55 5,84

Brasil CDS 5Y 213,46 -0,3175 NTN-F 27 11,37

NTN-F 31 11,82
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Expectativas para o dia: 
 Sem acordo para elevação do teto da dívida dos EUA, e com discursos de

dirigentes do Fed alertando para a possível necessidade de novas elevações nos
juros, ainda que possa haver uma pausa na próxima reunião do Fomc, tendência
é de que as taxas dos treasuries sigam em elevação.

 Quanto ao dólar, além de se fortalecer por conta do impasse em relação ao teto
da dívida, se beneficia da fraqueza do euro e da libra após dados de atividade
ruins, e também opera fortalecido ante as moedas emergentes.

 As bolsas europeias operam majoritariamente em queda, mas a resiliência
observadas nos últimos meses deve garantir alta para as bolsas americanas.

 Para as commodities, com o dólar fortalecido, perspectiva é de queda para a
maioria, exceto para o petróleo, que se recupera parcialmente de perdas
recentes.

 Dólar contra Principais: Alta Dólar contra Emergentes: Alta

 Taxa dos Treasuries: Alta Bolsas: Alta

 Commodities: Queda, exceto petróleo. 

EXTERNO: Teto da dívida e dados de atividade movimentam os mercados
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• Nos EUA, ontem, o encontro entre Biden e McCarthy sobre o teto da dívida
terminou sem acordo. Ainda assim, o presidente da Câmara disse que a conversa
foi produtiva e melhor do que as reuniões anteriores. Biden, por sua vez, também
concordou que o encontro foi produtivo, disse que as equipes continuarão a
discutir uma solução e que o calote da dívida está “fora da mesa”.

• Também ontem, Bullard, presidente do Fed St. Louis, disse que a queda da
inflação está muito lenta e acredita que mais duas altas de juros este ano ainda
serão necessárias.

• Kashkari, presidente do Fed Minneapolis, avaliou que o mercado de trabalho
continua forte e que será difícil ele decidir se votará por um novo aumento de
juros ou por uma pausa. Kashkari disse estar sendo guiado pela inflação, que
estamos no momento mais incerto para compreensão da dinâmica inflacionária
subjacente e que pode ser que as taxas dos fed funds tenham que ir além dos 6%.
Entretanto, disse também que se os estresses bancários começarem a reduzir a
inflação, talvez estejam chegando perto de encerrar o aperto monetário, mas que
ele ainda não tem certeza disso agora.

• Na Zona do Euro, o PMI composto caiu de 54,1 para 53,3 em maio, abaixo das
expectativas, e no menor nível em três meses.

• O PMI composto da Alemanha subiu de 54,2 para 54,3, melhor resultado em 13
meses, impulsionado pelos bons números do setor de serviços.

• No Reino Unido, a fraqueza da indústria e de serviços pesou sobre o PMI
composto em maio, que recuou de 54,9 para 53,9 pontos (vide tabela dos PMIs
abaixo).

• Na agenda do dia, nos EUA serão divulgadas as permissões para novas obras (final
de abril), os PMIs da Industria e de Serviços e a prévia do PMI composto de maio e
vendas de moradias novas (abr).

• Lorie Logan, presidente do Fed Dallas, falará em uma conferência sobre
tecnologia disruptiva.

PMIs - Preliminares de Maio

PAÍS
INDÚSTRIA SERVIÇOS COMPOSTO

atual esperado anterior atual esperado anterior atual esperado anterior
Zona do Euro 44,6 46,0 45,8 55,9 55,5 56,2 53,3 54,0 54,1
Alemanha 42,9 45,0 44,5 57,8 55,0 56,0 54,3 - 54,2
Reino Unido 46,9 48,0 47,8 55,1 55,3 55,9 53,9 - 54,9
EUA 52,6 53,6 50,0 50,2 51,7 53,4
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• No Brasil, ontem, Campos Neto, presidente do BC, voltou a alertar para momentos
de questionamentos, que podem trazer desdobramentos negativos para
perspectivas inflacionárias. No mais, ressaltou que os núcleos de inflação seguem
altos e que as expectativas de inflação continuam elevadas.

• Rogério Ceron, secretário do Tesouro, calculou que a autorização do arcabouço
fiscal para que os gastos cresçam 2,5%, acima da inflação em 2024, representa uma
diferença de até R$ 20 bilhões, e não os R$ 80 bilhões estimado por analistas. No
mais, antecipou que a perspectiva do governo receber este ano R$ 50 bilhões com o
fim do abatimento de incentivos fiscais concedidos pelos Estados, decidido pelo STJ.

• O relator da proposta do arcabouço fiscal, deputado Claudio Cajado, afirmou que
serão feitos ajustes redacionais no seu texto, que irá deixar mais claro na redação
que o impacto de R$ 80 bilhões não procede. Sobre o Fundeb, disse que é uma
despesa obrigatória e que dentro do texto colabora para que ocorra aumento real
dessa despesa.

• O Ministério da Agricultura decretou estado de emergência zoosanitária por 180 dias
devido à gripe aviária. Até o momento, o país teve registro da doença apenas em
aves silvestres. Não há registro em plantéis comerciais. O ministro Carlos Fávaro
disse que o país segue com “status livre de gripe aviária” e que consumo de produtos
avícolas é “tranquilo”.

• Ontem, os nomes indicados pelo governo para assumir as diretorias do BC (Galípolo
e Ailton Aquino) foram entregues na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do
Senado, mas a data da sabatina ainda será definida.

• Na agenda de indicadores, o IPC-S desacelerou a 0,45% na 3ª quadrissemana de
maio. A SPE (Secretaria de Política Econômica) divulga às 15h30 o 2º boletim
macrofiscal, com projeções de PIB, inflação e resultado fiscal.

• O Tesouro Nacional efetua leilão de NTN-B com vencimentos para 15/08/2028,
15/08/2040 e 15/08/2060; e LFT para 01/03/2026 e 01/0/2029.

Expectativas para o dia:

 Os ativos locais devem seguir atentos ao cenário global, com os investidores

monitorando o impasse sobre a elevação do teto da dívida e os PMIs americanos.

 No front interno, os agentes seguem na expectativa pela votação do texto do

arcabouço fiscal na Câmara. A expectativa é a de que, caso mudanças sejam

feitas, aconteçam para deixar a regra mais rígida que o texto atual. Hoje, os

líderes partidários da Câmara se reúnem para decidir se a votação do novo

regime fiscal será nesta terça-feira ou amanhã.

 Na agenda de eventos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reunião às

16h com os deputados Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária, e o

Reginaldo Lopes, coordenador do grupo de trabalho sobre a reforma na

Câmara.

 Assim, alinhado ao exterior, esperamos uma dinâmica interna mais comedida,

embora volátil, com o dólar se fortalecendo frente ao real, acompanhando a

maioria das moedas emergentes; a curva de juros operando entre margens

estreitas nos prazos curtos, enquanto os médios e longos podem subir,

refletindo a alta do dólar e das taxas dos treasuries. Por fim, o Ibovespa tende a

continuar operando sem fôlego, contrabalanceando a expectativa de queda

para as commodities, a perspectiva de alta para as bolsas globais, além da

previsão positiva pela tramitação do arcabouço no Congresso.

 Dólar: Alta Juros: Alta Ibovespa: Alta

Assessoramento Econômico 

INTERNO:Exterior e expectativa pela votação do arcabouço fiscal na Câmara seguem no radar
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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

Assessoramento Econômico - Disclaimer
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