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O Cenário Macroeconômico – Março 2023

No ambiente externo, o mês de março caracterizou-se pelas incertezas e volatilidade nos

mercados, advindas dos episódios dos bancos nos EUA e Europa.

No dia 9, as ações do Silicon Valley Bank (SVB) caíram mais de 60% após o banco

anunciar, no dia anterior, uma série de medidas que minaram a credibilidade da instituição. Dentre

elas, a diretoria revisou as estimativas de resgates de depósitos de clientes no 1T23, liquidou uma

posição categorizada como Disponível para Venda (AFS – Available for Sales) com prejuízo de 2

bilhões de dólares, contrariamente ao esperado pelo mercado, que antevia outros canais para

aumentar a liquidez antes de realizar perdas, e anunciou aumento de capital num momento de valor

de mercado abaixo do valor de balanço.

Com o risco de uma corrida bancária e contágio ao sistema financeiro, o Federal Deposit

Insurance Corporation (FDIC), órgão regulador cuja principal função é a de garantia de depósitos

bancários, decretou logo no dia 10 a concordata do SVB. Além de disponibilizar o pagamento de

depósitos de até 250 mil dólares logo na abertura dos mercados na segunda-feira seguinte, a

agência anunciou um plano para atender os demais depositantes, responsáveis por cerca de 90%

do total, entre 30-50% do montante e o restante a ser pago à medida que os ativos do banco

fossem liquidados.

Ainda no final de semana logo após o episódio do SVB, o Fed e o FDIC anunciaram

medidas emergenciais para blindar o sistema bancário. Além do SVB, outro de Nova York, o

Signature Bank, foi considerado pelo FDIC como risco sistêmico, atribuindo, assim, o escopo de

salvaguardar os depósitos não garantidos acima do limite regulatório. Ademais, o Fed criou uma

linha intitulada Bank Term Funding Program (BTFP), que permitiu aos bancos e instituições de

depósito descontarem títulos públicos (Treasuries), ativos de hipoteca (mortgage-backed securities)

e outros ativos de alta qualidade ao par por empréstimo de até um ano.

Fonte: BV asset.
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No final de semana seguinte, no dia 19, o foco sobre o setor bancário atravessou o

Atlântico e atingiu um dos elos mais frágeis, de acordo com a medida de risco do CDS de

instituições financeiras na região. O banco suíço UBS concordou em fechar a compra do Credit

Suisse por 3 bilhões de francos suíços. As autoridades locais apressaram-se em mudar as leis,

contornando uma eventual votação dos acionistas. O Banco Central Suíço (SNB) também anunciou

uma linha de liquidez de até 100 bilhões de francos suíços.

Neste caso, contudo, um dos pontos controversos da operação emergencial foi o

cancelamento do pagamento de dívidas subordinadas (Additional Tier 1 – AT1) no montante de

17,24 bilhões de francos suíços. Questionamentos legais foram levantados, pois se alega que

houve uma inversão da hierarquia prevista na estrutura de capital de um banco para o pagamento

de investidores e que os detentores desses instrumentos deveriam ter recebido ações, em vez de

sofrerem uma perda total de seus recursos. Para tanto, os bancos centrais na Europa e Inglaterra

discordaram do regulador suíço e reforçaram a senioridade e ordenamento desses instrumentos, o

que ajudou a dissipar dúvidas e contaminações num mercado estimado em US$ 275 milhões.

Em que pesem os impactos dos eventos acima descritos nos ativos financeiros, os bancos

centrais seguiram com os ajustes da política monetária no mês, embora reconhecessem os efeitos

restritivos das condições financeiras.

No dia 16, o Banco Central Europeu confirmou a sinalização dada na reunião anterior e

elevou em 50 bps a taxa básica de juros para 3,00%. Todavia, reforçou a abordagem mais

dependente de dados diante da elevada incerteza do contexto atual. Na semana seguinte, no dia

22, o FOMC até cogitou parar o ciclo de aperto monetário nos EUA em virtude do SVB e Signature,

explicitado pelo presidente do Fed Powell na entrevista que se seguiu à decisão, porém optou por

entregar novo ajuste de 25 bps para o intervalo entre 4,75-5,00%. As projeções para o cenário dos

diretores, ou os dot plots, mantiveram, na mediana, os fed funds de 5,1% para o final deste ano e

4,3% para 2024, ou, neste caso, +0,2 p.p. acima do período anterior de dezembro. Com inflação

mais elevada que o esperado em fevereiro, o Banco Central inglês também subiu a taxa básica de

juros em 25 bps para 4,25% e até mesmo o correspondente suíço SNB corroborou a expectativa de

50 bps para 1,50%.

Fonte: BV asset.
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Avaliamos que as decisões dos bancos centrais de seguirem com o aperto monetário em

março tenham sido compatíveis com as preocupações sobre a inflação corrente ainda elevada e

distante dos objetivos estipulados, com expectativa de convergência apenas no médio prazo.

Todavia, os casos dos bancos comerciais sob estresse anteriormente mencionados, embora

pareçam casos pontuais de mau gerenciamento dos negócios, revelaram os canais de transmissão

da política monetária restritiva e os efeitos que devem se mostrar cada vez mais presentes em

setores da economia, considerando as defasagens do processo.

No Brasil, os agentes seguiram em compasso de espera do novo arcabouço fiscal que

substituirá o teto de gastos. Depois de passar pelo crivo de ministros, assessores, congressistas e,

principalmente, do presidente Lula, o ministro da Fazenda, Haddad, enfim, revelou-o no final do

mês.

Apesar da definição de determinados pontos, como o compromisso de trajetória de primário

crescente em 0,5 p.p. ao ano até 2026 com banda de +/-25 bps e o crescimento das despesas

limitado a 70% da variação primária dos últimos 12 meses, é importante destacar que os exercícios

apresentados sobre a trajetória da dívida pública foram condicionados às premissas de queda de

juros em -1 e -2 p.p. Definições de parâmetros muito otimistas poderiam pôr em xeque a

credibilidade do arcabouço em si. Ademais, após a experiência recente do teto de gastos, mesmo

sendo uma emenda constitucional, contingências como pandemia, ampliação de programas sociais

e até pagamentos de precatórios não impediram alterações ao longo do tempo. Ou seja,

ajustamentos de médio e longo prazo são sempre envoltos de maior incerteza, enquanto a

experiência internacional sugere que redução de despesas seria preferível por estar diretamente no

controle das autoridades.

Fonte: Bloomberg, elaborado pela BV asset.
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Ainda vemos a discussão de potencial mudança das metas de inflação com maior

preocupação, principalmente diante dos ataques recorrentes da administração Lula ao Banco

Central e até mesmo ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Embora a

institucionalidade legal assegure a independência da política monetária, o governo detém dois dos

três votos do Conselho Monetário Nacional (CMN) para alterá-las. Assim, a garantia de

manutenção delas poderia ser até mais eficaz na ancoragem das expectativas de inflação de médio

prazo.

Com relação à política monetária no Brasil, o Copom manteve, em decisão unânime, a taxa

Selic em 13,75% a.a., pela 5ª reunião consecutiva.

Nos documentos justificando a decisão, o Comitê expôs novamente a incerteza sobre o

arcabouço fiscal e seus impactos sobre as expectativas para a trajetória da dívida pública e, agora,

uma desancoragem maior, ou mais duradoura, das expectativas de inflação para prazos mais

longos. Por outro lado, apontou que as condições adversas no sistema financeiro global e uma

desaceleração na concessão doméstica de crédito maior do que seria compatível com o atual

estágio do ciclo de política monetária balanceariam os fatores de risco para o cenário de inflação.

Manteve, ainda, o alerta de que ele não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o

processo de desinflação não transcorra como o esperado. Mostrou-se, assim, mais duro na

sinalização doravante. Os cenários apresentados sugerem, por ora, espaço limitado para

flexibilização monetária, apesar da precificação corrente de cortes de juros nas próximas reuniões.

Mantemos a expectativa de corte de juros apenas no 2S23, reconhecendo que uma evolução mais

favorável da implementação da nova regra fiscal possa antecipá-lo da expectativa atual do início do

4T23 para o começo do período.

Fonte: BV asset.



INTERNO

INTERNO

BV asset Carta aos Cotistas 

6

Juros e Inflação

Fonte: BV asset.

O mês de março foi positivo para a classe de renda fixa prefixada e

indexados. Houve queda na curva de juros nominais como um todo, com

destaque para as partes intermediária e longa. Os contratos de DI com

vencimento em jan./25 e jan./27 cederam 66 bps e 82 bps respectivamente. Os

principais drivers para esse movimento nas últimas semanas foram a

deterioração no mercado de crédito local e a expectativa de aperto das

condições financeiras em detrimento disso, a perspectiva de uma desaceleração

maior na atividade global e a divulgação do novo arcabouço fiscal, que afastou a

possibilidade de cenários extremos.

Embora o Copom tenha mantido tom cauteloso na última ata,

demonstrando preocupação com a aceleração das expectativas de inflação para

prazos mais longos e afastando a ideia de um corte de juros iminente, a curva

local precifica um ciclo de corte da Selic de aproximadamente 280 bps, iniciando

já em jun./23 e encerrando em jul./24 em 10,95%. Essa divergência também

ocorre quando comparamos as expectativas para a Selic divulgadas na

pesquisa Focus e as de mercado. Para fim de 2023, as expectativas são de

12,75% no Focus e 12,45% a de mercado.

Tendo em vista essa precificação mais agressiva de cortes para este

ano em relação ao nosso cenário base e a comunicação ainda hawkish do

Banco Central, encerramos nossa posição aplicada na parte intermediária da

curva de juros, mas mantemos uma pequena posição aplicada na parte longa.

Passada a divulgação do arcabouço, o foco agora será na tramitação no

Congresso e nas fontes para aumento da arrecadação. Nesse meio-tempo,

esperamos um mercado lateralizado, até que a próxima reunião do CMN se

aproxime, na qual será discutida a meta de inflação.
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Crédito Privado
Os ativos de crédito privado tiveram um primeiro trimestre negativo. O

mercado primário não conseguiu se desenvolver devido à falta de demanda pela

maioria dos participantes, uma vez que os eventos da Americanas e da Light

desencadearam um efeito negativo para o fluxo de recursos financeiros para os

fundos de crédito. O mercado secundário operou com muita volatilidade,

grandes aberturas nos spreads de crédito e notadamente sensível às

divulgações dos resultados de fechamento de 2022. Apesar desses pontos

negativos nos últimos meses, precisamos entender qual o cenário atual. A

abertura dos spreads de crédito impactou vigorosamente os preços dos ativos

que estão sendo vendidos por valores mais baratos do que 3 meses atrás,

gerando boas oportunidades de compra. O carrego dos fundos de crédito

também está em um nível muito superior ao observado no fim do último ano. A

estabilização dos preços dos ativos de crédito pode voltar a atrair os

investidores buscando bons carregos e boas oportunidades.

O movimento de abertura dos spreads de crédito impactou

negativamente a rentabilidade dos ativos de crédito privado em março. Na

amostra de 346 debêntures precificadas pela Anbima, verificamos uma abertura

de aproximadamente 25 bps nos ativos indexados ao CDI+¹. A taxa média dos

ativos é aproximadamente CDI+ 2,49% a.a. e a duration média é de 2,42 anos.

Neste levantamento, desconsideramos os ativos da LIGHT S.A., pelo movimento

desproporcional em relação aos outros papéis. A adição destes ativos resultaria

numa abertura de 41 bps nos spreads de crédito.

Os ativos em IPCA+¹ tiveram um retorno maior que o CDI, devido ao

movimento de fechamento das taxas das NTN-Bs nos vértices de médio e longo

prazo. Acompanhamos 344 ativos indexados ao IPCA+ e observamos uma

abertura média de 7 bps nos spreads de crédito. Este movimento negativo foi

contido pelo fechamento da curva real de juros e pelo carrego forte da inflação

no mês. A taxa média destes papéis está em aproximadamente IPCA +

7,73%, ante IPCA + 7,82% no fechamento do mês anterior, e a duration média

atual é próxima de 4,82 anos.

Fonte: BV asset. ¹ Consideramos apenas os papéis precificados pela Anbima durante o mês inteiro.



INTERNO

INTERNO

BV asset Carta aos Cotistas 

8

Também desconsideramos os papéis da LIGHT S.A., que teria alterado

a abertura dos spreads para 16 bps no mês.

Nosso portfólio permanece com boa diversificação de nomes em

empresas high grade. Seguimos equilibrando os portfólios entre emissões

bancárias e corporativas, priorizando setores defensivos com foco no topo da

escala de rating e alocação em ativos de duration mais curta. Em estratégias

com prazo de resgate mais longo, posicionamos a maior parte do portfólio em

crédito corporativo, buscando alocar nas melhores empresas entre seus pares,

além de alocar em papéis de duration mais longa.

Fonte: BV asset. ¹ Consideramos apenas os papéis precificados pela Anbima durante o mês inteiro.

Crédito Privado
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Moedas

No mês de março, o mercado de moedas continuou volátil, dado os

acontecimentos recentes no setor bancário americano. O risk off que pairou nos

mercados após a quebra do banco SVB, como comentado no cenário macro,

levou à valorização das moedas consideradas safe haven, como o iene e o

franco suíço, tendo este último a melhor performance entre os pares do G10.

E, como destaque negativo, o dólar australiano e a coroa norueguesa, que

tiveram o pior desempenho entre os pares no mês.

A queda do dólar australiano se deu pela aversão ao risco aliado a um

Banco Central mais dovish. O RBA (Reserve Bank of Australia) reconheceu que

a inflação atingiu o pico, ao mesmo tempo que o consumo das famílias

desacelerou, e abandonou a orientação de fevereiro de que novos aumentos de

taxas de juros seriam necessários nos próximos meses. O dólar canadense

conseguiu fechar positivo no mês após a recuperação dos preços do petróleo.

O euro foi uma moeda que surpreendeu durante o mês, com uma alta

de 2,5%. Apesar de ter se valorizado após o colapso do SVB, os problemas

envolvendo o banco Credit Suisse, como comentado no cenário macro,

acabaram empurrando o euro pra baixo. No entanto, a reunião do BCE

(European Central Bank), reiterando o compromisso com a inflação e

enfatizando que o sistema financeiro é resiliente, em conjunção com falas

posteriores dos dirigentes do BCE, os quais também foram enfáticos com

relação à inflação, levou o euro a terminar o mês no terreno positivo.

Por fim, a instabilidade no setor bancário americano será uma variável a

mais a ser monitorada pelo Fed (Federal Reserve). Acreditamos que o dólar

continuará se desvalorizando no médio prazo, à medida que o mercado de

trabalho começar a se deteriorar juntamente com as expectativas de

crescimento da economia americana.

Fonte: BV asset. 
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Março foi mais um mês com vários eventos relevantes nos mercados

globais e doméstico. Entre bancos regionais enfrentando problemas nos

Estados Unidos e Europa e o anúncio do novo arcabouço fiscal brasileiro, a

bolsa brasileira acabou recuando -2,9% no mês, contra uma alta de 3,5% do

S&P e de 6,7% do Nasdaq.

Com a divulgação do novo arcabouço fiscal, as atenções devem se

voltar para o novo pacote de impostos. A percepção de que as companhias

listadas podem sofrer uma elevação da carga tributária real está pressionando a

maioria das ações de empresas domésticas e trazendo ainda mais volatilidade e

incerteza para os ativos locais. Com isso, temos visto retornos futuros

projetados aumentarem de maneira substancial para muitas empresas, o que

tem nos levado a aumentar marginalmente algumas posições.

Dado o nível de incertezas, estamos focando na montagem de um

portfólio mais equilibrado entre setores e evitando concentração em single

names. Atualmente, nossas maiores alocações setoriais são no setor de

siderurgia e mineração, energia elétrica e financeiro. Ao longo do mês,

adicionamos novos investimentos no setor de saúde e papel e celulose.

Renda Variável

Fonte: BV asset. 
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¹Publicado no site www.standardandpoors.com, em junho de 2022.

Conheça mais sobre a gente

Escaneie o QRCode ou Clique aqui

Este material foi preparado pela BV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“BV asset”). As informações aqui apresentadas têm como única

intenção fornecer um panorama da situação atual do mercado, estando baseadas em dados de conhecimento público, não significando, portanto,

quaisquer compromissos e/ou recomendações de negócios por parte da BV asset, seus acionistas e demais empresas coligadas. As informações

contidas neste material são de caráter meramente informativo. Este conteúdo não deve ser reproduzido no todo ou em parte, redistribuído ou

transmitido para qualquer outra pessoa sem o consentimento prévio da BV asset.

É recomendável que as decisões de investimento sejam tomadas com plena compreensão dos riscos envolvidos. Este material

não deve ser considerado como recomendação de investimento nem deve servir como única base para tomada de decisão. A BV asset se exime de

qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material, de seu conteúdo e da

realização de operações com base neste material.

Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados no site

www.bancobv.com.br/web/site/pt/vam. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. Os investimentos apresentados podem não

ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. O preenchimento do formulário QPI – Questionário de Perfil de

Investidor ou Suitability é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação

da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam

com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Os Fundos de Investimento

apresentados neste material utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma

como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital

aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos Fundos de Investimento.

Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 728 0083 ou pelo e-mail

sac@bv.com.br. Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083

(Pessoa com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 8661).

https://www.vam.com.br/web/export/sites/vam/pt/Arquivos/Apresentacao-Institucional-VAM.pdf

