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Relatório Semanal                                                                                                              05 de Junho de 2020 

Semana Anterior:  

 
A semana começou com protestos nos EUA e Brasil, seja por questões raciais ou políticas, os impactos da pandemia do 
covid-19 e fragilidade das economias. Todavia, a semana foi positiva para o mercado de ações, considerando o otimismo 
a retomada da economia global com o final do isolamento social em países do primeiro mundo. Este sentimento positivo 
sustentou a alta das bolsas de valores na semana e associado a expectativa da descoberta de um remédio para o covid-
19 também permaneceu no radar. Outro destaque foi a China desmentindo os rumores de que o país interromperia 
aquisições de soja e carnes dos EUA, conforme havia sido acordado no final do ano passado. A OPEP se entendeu em 
relação a um novo corte da oferta de petróleo é isto também ajudou o humor. Os indicadores econômicos de maio e abril 
que foram divulgados vieram fracos, mas já esperados. Na Ásia os dados de atividades de indústria e serviços vieram 
bons, mostrando que países como a China já estão voltando ao equilíbrio do pós-pandemia. Outro destaque da semana 
ficou com o BCE anunciando que irá ampliar o programa de compras emergenciais (PEPP) na pandemia em € 600 bilhões, 
acima do esperado (€ 500 bilhões). Aqui o governo fez uma emissão de dívidas com demanda de US$ 18 bilhões (Bonds) 
no exterior. Na safra de resultados corporativos tivemos um resíduo de resultados do 1T20, que foram postergados pelas 
empresas por conta das dificuldades expostas com o cenário de isolamento, O resultado ficou explícito com a piora das 
atividades em março, penalizando o resultado do 1T20 e o 2T20 isto ficará mais evidente. Hoje, sexta-feira, veio uma 
notícia que surpreendeu nos EUA, já que os dados do mercado de trabalho dos EUA (Payroll) em maio mostrou criação 
de 2,5 milhões de postos de trabalho, enquanto as projeções apontavam para queda de -8 milhões. A taxa de desemprego 
ficou em 13,3% e as expectativas era de que chegasse próximo a 20%. Neste ambiente nossa bolsa de valores mostrou 
forte recuperação, acompanhando o rali de seus pares no exterior e o Ibovespa fechou em alta na faixa de 7,4% (até 
04/06/20), o dólar recuou expressivamente, voltando ao patamar abaixo de R$ 5,00 (-8%). 
 

• Bolsa de Valores: O mercado acionário no exterior mostrou um comportamento positivo com a volta da atividade 
econômica em países do primeiro mundo saindo do isolamento e anúncio de pesquisas sobre remédios/vacina 
para conter a pandemia do covid-19. Uma aparente trégua na tensão entre EUA x China e decisão da OPEP+ 
reduzir oferta de petróleo também ajudou.  
 

• Câmbio: A atuação mais forte do Banco Central local mostrou queda na relação Dólar x Real, sendo que sua 
cotação atingiu ao final do período uma casa abaixo de R$ 5,00. 

 

• Juros: Na última reunião do Copom, a taxa da Selic foi novamente reduzida, caindo de 3,75% para 3,00%. O 
próprio Banco Central sinalizou que um novo corte irá ocorrer na próxima reunião de junho, diante do estrago que 
a covid-19 vem causando.  

 

 
 

Brasil 
Economia & Mercados 

mailto:fernando.bresciani@miraeinvest.com.b


 

Fernando Bresciani                                       Pedro Galdi                                       Renda Fixa 

fernando.bresciani@miraeinvest.com.br          pedro.galdi@miraeinvest.com.br         fixedincome@miraeinvest.com.br 

(11) 27892040  (11) 996180530                    (11) 27892003 / (11) 992951641        (11) 2789-2025/2021 

 

 

 
 
Próxima Semana 
 
A segunda semana de junho será pautada por uma agenda econômica voltada aos dados de atividades 
prejudicados pela crise da pandemia, mas entendemos que isto será um retrovisor, pois já são esperados 
indicadores fracos para os meses de maio e abril. O que deve mover a semana no mercado financeiro ainda 
será a volta das economias do primeiro mundo nos pós isolamento com a pandemia do covid-19. Uma trégua 
das disputas entre os EUA e China parece que ganhou força. O esforço global para conseguir uma 
receita/vacina para o Coronavírus também deve ficar no radar. Na agenda econômica os destaques ficam por 

conta do PIB da Zona do Euro do 1T20 e reunião do FOMC sobre juros e IPCA no Brasil. Continuamos vivendo 
em um período de grandes incertezas, o que tende a gerar volatilidade no mercado acionário e cambial. 
 
 
 
Agenda Econômica:  
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Pesquisa Focus: 

A última pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central do Brasil continuou registrando grandes mudanças por 
conta da piora do cenário econômico com o covid-19. O dólar para final de 2020 foi mantido em R$ 5,40. Em 
termos de inflação o viés continua sendo de queda com a fraqueza da economia. A Selic foi mantida em 2,25% 
no final deste ano. Já o PIB foi reduzido de -5,89% para -6,25%. A expectativa para o PIB é de continuidade de 
redução nas próximas avaliações, mas de um maior crescimento em 2021. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE

2020 

(Estimado)

2021 

(Estimado)

2022 

(Estimado)

2023 

(Estimado)

5,40 5,08 4,80 5,00

4,99 4,00 3,83 3,70

1,55 3,10 3,50 3,70

2,25 3,38 5,13 6,00

-6,25 3,50 2,50 2,50

-3,59 2,50 2,50 2,60

64,28 65,20 66,65 67,45

64,00 75,00 80,00 85,00

Fonte: Relatório  PESQUISA FOCUS

Data: 01/06/2020

SELIC - %

PIB - %

Produção Industrial (% de crescimento)

Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)

Investimento Direto no País (US$ bilhões)

IPCA - %

US$

IGP-M - %
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Comportamentos Indicadores: 

I – Base 100 – Ano 2020 
 

 
 Fonte: Economática 

 
No ano de 2020, o Ibovespa acumula queda de 18,9% até 04/06/2020. Esse desempenho foi decorrente 
principalmente do impacto do surgimento da epidemia do Coronavírus na China, Itália e início no Brasil e nos 
EUA, guerra de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia. Esses foram os principais motivos paras 
as quedas das Bolsas de Valores no Brasil e no mundo. Com esses eventos e o pânico gerado, as ações tiveram 
forte queda no mês de março/20, e forte recuperação no mês de abril, maio e primeira semana de junho. Em 
junho, o Ibovespa acumula alta de 7,4%. A atual incógnita será a duração e os impactos do covid-19 na 
economia global e local. Em nossa opinião os investidores devem continuar procurando maior risco, em virtude 
do juro real baixo no Brasil e das oportunidades surgidas na Bolsa de Valores. A incógnita será quando teremos 
uma vacina / remédio para o covid-19 e o andamento das reformas Fiscal e Administrativa e de diversas 
votações no Congresso Brasileiro. Diante desse cenário, continuamos esperando forte volatilidade no mercado 
financeiro e principalmente nas bolsas de valores, esperando uma melhora de cenário para o 2S20. 
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II – Base 100 – 12 meses 

 
Fonte: Economática 

 
No acumulado de 12 meses os índices de bolsas reverteram todo o ganho que vinham registrando até meados 
de março/20, em função dos impactos do covid-19 na economia global e local e pelo desentendimento entre a 
Arábia Saudita e a Rússia em relação aos preços e produção de petróleo em março/ abril. Nesse sentido o Real 
se desvalorizou significativamente em relação ao Dólar americano e outras moedas, mudando drasticamente o 
que vinha acontecendo até dezembro/2019, mas já vem se recuperando, em virtude da expectativa de melhora 
de cenário e de entradas de dólar no Brasil, diante das emissões locais que estão acontecendo no exterior.  No 
período de 12 meses, a Bolsa e o dólar têm sido voláteis e influenciados pelo desenrolar da guerra comercial 
EUA x China, corte de juros por diversos bancos centrais e aprovação da Reforma da Previdência na Câmara, 
e principalmente, pelo evento covid-19 e situação do petróleo (Rússia / Arábia Saudita). 
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III – Base 100 – 3 anos 
 

 
Fonte: Economática 

 
No período de 3 anos, o retorno dos índices de Bolsas de Valores devolveram parte do ganho que vinham tendo 
até janeiro/20. No período o PT saiu do governo, com o governo do Presidente Temer assumindo, eleição do 
Presidente Bolsonaro, a aprovação da Reforma da Previdência, com economia em torno de R$ 800 bilhões nos 
próximos 10 anos nas contas do governo além do impasse ocorrido em relação á guerra comercial EUA x China 
e recentemente o impacto do covid-19 a nível global e a guerra de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e 
a Rússia sendo que esses dois últimos foram bem negativos e tiveram forte impacto no mercado financeiro, 
junto com as quarentenas adotadas. Por outro lado, mudanças importantes estão ocorrendo na política 
econômica do país, com destaque para a taxa Selic, que vem tendo uma forte queda nos últimos meses. 
Esperamos que neutralizado o evento do covid-19 no Brasil e no mundo, melhora e maior estabilidade política 
no Brasil, a Bolsa de Valores volte a performar os demais mercados, mas com expectativa de forte 
desaceleração global e local da atividade econômica, principalmente no 1S20.  
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Curva de Juros: NTN-B 
 
Dispersão  
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