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Outubro manteve a dinâmica de volatilidade do mês anterior

nos mercados em geral, mas de forma mais intensa. Novamente a

maioria das bolsas desvalorizaram, impulsionadas pela segunda

onda de covid-19 na Europa. Diferentemente dos meses anteriores,

a bolsa brasileira desvalorizou menos que os pares globais, mas o

real voltou a performar pior que seus pares emergentes.

Em relação ao mercado de crédito local, o comportamento

dos spreads de ativos que pagam DI+ apresentou relativa

estabilidade. Já para os ativos que pagam %CDI, os spreads,

quando calculados na visão CDI+, apresentaram abertura. Este

movimento condiz com a expectativa que vínhamos apresentando,

de espaço cada vez menor para fechamento dos spreads das ativos

indexados ao CDI. Quanto às debêntures IPCA+, diferentemente do

que ocorreu nos meses anteriores, foi observado um movimento de

fechamento de spreads.

Apesar dos ativos de crédito em si terem performado bem

nos últimos meses, a forte volatilidade em mercados mais líquidos,

especialmente no último mês, gerou realocação na carteira de

alguns investidores, uma vez que essa volatilidade apresentou boas

oportunidades de entrada.

Do nosso lado, continuamos focados em uma carteira de

crédito bem diversificada, e voltada para nomes corporativos e

bancários high grade.

Fonte: BV asset, data base da análise 31 de outubro de 2020.
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Fonte: BV asset, data base da análise 31 de outubro de 2020. ¹MSCI Emerging Markets Currency: mede o desempenho 

da divisa norte-americana contra moedas de países emergentes. 2

O mês de outubro manteve a dinâmica de setembro, mas de forma mais intensa. Novamente a

maioria das bolsas desvalorizaram, impulsionadas pela segunda onda de covid-19 na Europa. A

despeito da expectativa das diversas vacinas que já estão nas últimas fases de teste, a implantação de

novos lockdowns gera incerteza quanto a novos impactos na economia real. Nos EUA, o S&P 500

desvalorizou 2,8%, enquanto na Europa o Euro Stoxx 50 desvalorizou 5,2%. Diferentemente dos meses

anteriores, a bolsa brasileira desvalorizou menos que os pares globais, com queda de 0,7%. Já o real

voltou a performar pior que seus pares emergentes, com desvalorização de 2,3% ante à moeda norte-

americana, enquanto os pares desvalorizaram 1,3%1. Além da continuidade das incertezas no âmbito

fiscal, a manutenção da taxa de juros na mínima histórica e a expectativa de continuidade neste

patamar, corroboram para a performance da moeda.

Nos EUA, o mercado continua aguardando a definição de um novo pacote de estímulo fiscal, que

provavelmente não será definido até uma conclusão mais definitiva das eleições. O líder do Partido

Republicano no Senado, Mitch McConnell, que foi reeleito para novo mandato, espera que o novo

pacote seja definido até o final do ano. A taxa de desemprego nos EUA atingiu 7,9% em setembro

(último dado disponível), após atingir a marca de 14,7% em abril. A taxa atual, no entanto, continua

razoavelmente acima dos valores pré-pandemia, que eram inferiores a 5%. Em outubro, a quantidade

de indivíduos que solicitaram ao governo federal benefícios destinados a desempregos foi acima do

esperado, o que amplia a importância da discussão de um novo pacote de socorro.

Panorama de

mercado
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No Brasil, destaque positivo para a produção industrial de setembro, que ficou acima da mediana de

mercado, e tendo apresentado a primeira variação positiva na comparação anual desde out/19. Outro

ponto de destaque foi a aprovação pelo Senado do projeto de autonomia do Banco Central. O texto

estabelece mandatos estáveis e requisitos para nomeação e demissão do presidente e dos diretores do

Banco Central. Além disso, a formalização da autonomia da autoridade monetária permite que o BC

conduza seu mandato sem pressões político-partidárias. O projeto agora seguirá para a Câmara dos

Deputados. Por outro lado, a indefinição acerca de uma solução para o financiamento do programa

Renda Cidadã e de uma proposta mais ampla para a questão fiscal continuam sendo motivo de

apreensão para o mercado como um todo. Um dos reflexos disso é o recente comportamento do

Tesouro Selic (antiga LFT). O título pós-fixado emitido pelo Tesouro Nacional apresentou performance

volátil ao longo de outubro. Nos primeiros dias do mês, houve uma intensificação do movimento de

abertura dos spreads iniciada no final de agosto. Na sequência, até a segunda dezena do mês, os

spreads começaram a fechar com intensidade, mas voltaram a abrir no final do mês.

No Banco Central, o Comitê de Política Monetária (COPOM) optou novamente por manter a taxa em

2,00% a.a. Apesar de ter sinalizado alguma atenção com a inflação corrente mais pressionada, em

função principalmente da alta no preço de alimentos, a mensagem geral permanece de que, para o

horizonte relevante, a inflação permanece abaixo da meta, e que, portanto, o nível atual de estímulo

ainda deve permanecer por algum período.

Em relação ao mercado de crédito local, o comportamento dos spreads de ativos que pagam DI+

apresentou relativa estabilidade. Já para os ativos que pagam %CDI, os spreads, quando calculados na

visão CDI+, apresentaram abertura, após terem ficado estáveis no mês anterior. Este movimento

condiz com a expectativa que vínhamos apresentando, de espaço cada vez menor para fechamento

dos spreads das ativos indexados ao CDI. Apesar da abertura da curva pré como um todo, a parte curta

da curva, que é mais sensível ao patamar atual da Selic, continua próxima das mínimas históricas após

a manutenção da taxa em 2,00% a.a. Quanto às debêntures IPCA+, diferentemente do que ocorreu nos

meses anteriores, foi observado um movimento de fechamento de spreads. Neste caso, os spreads são

bastante sensíveis ao benchmark sobre os quais são calculados, o Tesouro IPCA, cujas taxas

apresentaram abertura relevante ao longo de outubro, fruto do risco fiscal e de pressões inflacionárias

de curto prazo. Esta abertura das taxas do Tesouro IPCA faz com que, em um primeiro momento, os

spreads das debêntures diminuam, uma vez que as taxas desses papéis se movimentam com menos

velocidade que o seu benchmark.
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Fonte: BV asset, data base da análise 31 de outubro de 2020.
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Até onde notamos, o Bacen permanece sem atuar diretamente no mercado secundário de crédito,

apesar de já ter o arcabouço legal e operacional para fazê-lo. Acreditamos que se esta classe de ativos

voltar a apresentar a volatilidade apresentada em março/abril, a autoridade monetária poderá atuar

para auxiliar na liquidez do mercado.

Apesar dos ativos de crédito em si terem performado bem nos últimos meses, a forte volatilidade em

mercados mais líquidos, como do Tesouro IPCA e de renda variável, especialmente no último mês,

gerou realocação na carteira de alguns investidores, uma vez que essa volatilidade apresentou boas

oportunidades de entrada. Adicionalmente, a taxa básica nas mínimas históricas é um fator que ainda

pesa negativamente no curto prazo para a entrada nesses fundos, fruto do caráter majoritariamente

pós-fixado dos papéis. Do nosso lado, continuamos focados em uma carteira de crédito bem

diversificada, e voltada para nomes corporativos e bancários high grade. O nível atual de spread de

bons emissores ainda apresenta um patamar atrativo, possibilitando a manutenção de carteiras com

bons carregos. Manteremos o foco nos emissores com melhor perfil de crédito e de setores mais

resilientes, com o devido foco no caixa para suportar eventuais surpresas que podem aparecer no curto

prazo, tanto no cenário local, quanto internacional.

Fonte: BV asset, data base da análise 31 de outubro de 2020.
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Os gráficos a seguir apresentam a variação de spread e o nível de duration por tipo de indexador no

mês de outubro. A comparação foi realizada entre a totalidade dos papéis precificados pela Anbima e os

papéis nos fundos da BV asset.

Debêntures Anbima                   Debêntures (BV asset)

Duration⁴Variação de spread de 

crédito (bps)³

(Lei 12.431)
⁵

(Lei 12.431)

Análise das informações: Em relação ao primeiro gráfico, nota-se que para os ativos indexados ao CDI

(%CDI e CDI+), houve, em média, abertura de spread, isto é, um aumento no prêmio de risco. Nestes casos, a

abertura para as debêntures da BV Asset foi ligeiramente inferior à dos demais papéis do mercado, o que é

positivo. Da mesma maneira, para as debêntures IPCA, incluindo as incentivadas, o fechamento de spread dos

ativos da BV Asset foi superior à dos demais do mercado, o que também é positivo. No segundo gráfico, nota-se

que para os papéis indexados ao IPCA, a duration da BV Asset é superior a dos demais do mercado, o que é

benéfico em momentos de fechamento de spread, como ocorreu neste mês. Já para os ativos indexados ao CDI,

a duration dos ativos da BV Asset é virtualmente igual aos demais do mercado.

Fonte: BV asset, data base da análise 31 de outubro de 2020. ³O cálculo foi realizado pela BV asset considerando os

papéis precificados pela Anbima e ponderando pelo volume atual das emissões. ⁴Duration é o prazo médio ponderado pelo

valor presente dos fluxos. ⁵Indexação de ativos que atendam os critérios de elegibilidade das Debêntures Incentivadas,

previstos no Artigo 2º da Lei 12.431, de 24 de junho de 2011.
5

Crédito Privado Carta aos Cotistas 



PÚBLICO

Fonte: BV asset, data base da análise 31 de outubro de 2020. ⁶Qualquer evento que caracterize o não cumprimento de 

obrigação financeira contratual.
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Nos gráficos ao lado apresentamos a exposição

dos fundos da BV asset por tipo de indexador e

rating, que é uma classificação da qualidade de

crédito do emissor. Para esta análise, a BV asset

utilizou a pior classificação de rating entre os

disponíveis pelas três agências de maior amplitude:

Moody´s, S&P, e Fitch. Adicionalmente, foram

considerados somente os papéis que possuem

precificação pela Anbima.

Análise das informações: Para todos os tipos

de indexadores, nota-se que existe uma

concentração nos papéis classificados como high

grade, que são aqueles com maior qualidade de

crédito. No caso dos papéis indexados ao %CDI,

100% são AA- ou superiores. Para os papéis

indexados a CDI+, este grupo representa 84%, e,

para os papéis indexados ao IPCA+, 74%.

Adicionalmente, a exposição a emissões com

classificação abaixo de BBB- é muito baixa, que

são os papéis classificados como high yield, isto é,

aqueles que possuem uma remuneração mais

elevada para compensar um risco de default ⁶

superior.
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Fonte: BV asset, data base da análise 31 de outubro de 2020.  

Os resultados do 3º trimestre de alguns bancos foram publicados e, por enquanto, mostram

números bem sólidos para o setor. O mercado aguarda pelo resultado de fechamento do ano, pois no

4º trimestre deve ocorrer o fim da maioria das renegociações de carências e postergações de dívidas

que os bancos concederam no 2o trimestre.

O Banco Central manteve a SELIC em 2,00% em sua última reunião. O entendimento é que a

expectativa de inflação de doze meses continua abaixo da meta e o nível atual de estímulo, por

enquanto, não deve ser alterado.

Conforme comentado nas últimas cartas, o ESG está cada vez mais presente no mercado

brasileiro. Em outubro o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) emitiu R$

1 bilhão de Letras Financeiras Verdes, e os valores desta captação serão investidos em projetos com

esses princípios. O BNDES comentou sobre a importância desta captação que reduz ainda mais a

demanda financeira da União para promover o desenvolvimento sustentável, e reforçou o apoio deles

e do mercado financeiro em geral em projetos com impacto social e ambiental positivos. Esta emissão

verde foi feita para o mercado interno, diferentemente de 2017, quando foi voltada para o exterior,

mostrando como o tema deixou de ser assunto apenas na Europa e nos EUA. A BV asset foi uma das

instituições que adquiriu o ativo, que contou com mais de R$ 7 bilhões de demanda.

As emissões no mercado primário estão captando cada vez mais no formato CDI+, diferentemente

do que ocorria em anos anteriores, nos quais o formato % do CDI era preferido. Os spreads de crédito

estão se tornando mais atrativos por causa do fechamento de spread dos papéis corporativos e pelos

ajustes que os emissores bancários realizaram nas taxas de emissão nos últimos meses. No mercado

secundário, os papéis bancários continuam com um nível de spread superior ao período pré-pandemia,

mas apresentaram uma certa estabilidade nos últimos meses. Por fim, os indicadores de capital e

liquidez continuam sólidos, o que nos dá conforto para manter papéis de instituições financeiras como

uma alternativa de diversificação com um risco de crédito robusto.

Créd i to

bancário
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Est ra tég ia  e

perspectivas
Conforme mencionado, apesar da expectativa de diversas vacinas que já estão nas últimas fases

de teste, a implantação de novos lockdowns em diversos países gerará incerteza quanto à

recuperação da economia mundial.

Nos EUA, com as eleições já definidas, permanece a preocupação com a definição do novo pacote

de estímulo fiscal. No cenário local, ainda não há uma definição clara de como o governo vai superar a

questão fiscal, refletindo na volatilidade dos spreads do Tesouro Selic (antiga LFT).

Para o mercado secundário de crédito, enxergamos pouco ou nenhum espaço para reduções dos

spreads de crédito no curto prazo. Conforme mencionado na nossa carta do mês anterior, a abertura

da curva pré em função da situação fiscal reflete a visão do maior risco de crédito do governo e pode

influenciar os spreads de crédito na medida em que sejam postergadas as soluções para o quadro

fiscal. Um ponto positivo, dentro do cenário das reformas necessárias, foi a aprovação pelo Senado do

projeto de autonomia do Banco Central. O projeto deve ser votado na Câmara dos Deputados em

2021.

Conforme falamos no mês anterior, não esperávamos novos cortes na taxa de juros, o que foi

confirmado pela decisão do COPOM na última reunião. O Bacen também sinalizou que a inflação deve

permanecer, em horizonte relevante, abaixo da meta, o que indica a Selic em patamar baixo por algum

período. Esta situação pode causar maiores oscilações nos spreads dos títulos públicos federais, como

vimos no Tesouro Selic no mês passado, por causa das tensões em relação à situação fiscal do

governo. Observamos também ao longo de outubro o início da divulgação de resultados do 3º

trimestre, onde notamos, de forma geral, uma melhora dos números em relação ao trimestre anterior.

Por fim, a continuidade da volatilidade na maioria das classes de ativos nos forçou a manter uma

posição mais cautelosa com o caixa dos nossos fundos de crédito privado. Este contexto, e

considerando também o ambiente macro desafiador, com incertezas tanto locais quanto no cenário

internacional, reforça nossa estratégia de manter o foco em emissões high grades que estejam

pagando spreads historicamente elevados.

Fonte: BV asset, data base da análise 31 de outubro de 2020. 8
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Análise das informações: O nível de spreads ficou virtualmente estável em outubro para os ativos

CDI+, e apresentaram leve abertura para os %CDI, vide os gráficos acima. Já para os papéis

indexados ao IPCA, o movimento geral foi de fechamento. O movimento dos ativos indexados ao IPCA

é sensível à dinâmica das NTN-Bs, que têm apresentado um comportamento errático nos últimos

meses. Já o movimento dos ativos indexados ao CDI condiz com a dependência cada vez maior do

retorno nominal no nível de spreads, uma vez que a Selic permanece na mínima histórica.

Fonte: BV asset, data base da análise 31 de outubro de 2020.  
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Fonte: BV asset, data base da análise 31 de outubro de 2020. **Retorno desde o início do Fundo. (1) Público Alvo:

investidores em geral.(2) Público Alvo: investidores qualificados. (3) Este Fundo cobra taxa de performance de 20% sobre o

que exceder 100% do CDI. (4) Alíquota zero de imposto de renda para Pessoa Física, conforme previsto nos termos da Lei

12.431/11 e 15% no resgate para Pessoa Jurídica.

Nossos

produtos

Saiba mais sobre as 

nossas soluções de 

investimento. 

%CDI %CDI %CDI %CDI %CDI

Renda Fixa

Banks RF CP FI (1)

CNPJ: 10.347.493/0001-94
0,08% 52,92% 1,83% 74,83% 2,55% 79,15% 8,98% 93,25% 16,11% 95,79% 04/09

Selected Banks RF CP FI (1)

CNPJ: 10.347.538/0001-20
0,00% 2,60% 1,79% 73,33% 2,59% 80,32% 9,14% 94,83% 16,60% 98,70% 04/09

Renda Fixa CP FI (2) (3)

CNPJ: 14.491.665/0001-50
0,14% 87,30% 0,98% 40,07% 1,57% 48,64% 7,83% 81,32% 14,94% 88,88% 05/16

Crédito Ativo Renda Fixa CP LP FI (1)

CNPJ: 04.240.128/0001-83
0,20% 130,50% 14,78% 604,24% 15,71% 487,62% 22,81% 236,75% 28,33% 168,50% 04/01

Institucional Renda Fixa CP FI (1)

CNPJ: 06.866.051/0001-87
0,20% 124,68% 1,94% 79,38% 2,58% 80,20% 8,93% 92,70% 16,21% 96,40% 05/05

Debêntures Incentivadas

Infraestrutura Hedge RF CP FI (1) (4)

CNPJ: 27.619.673/0001-80
0,90% 572,95% -0,38% -15,69% -0,16% -5,11% 4,59%** 50,91%** - - 12/18

Infraestrutura Hedge Plus RF CP FI (1) (4)

CNPJ: 32.485.590/0001-86
1,02% 652,07% 2,47% 100,94% 4,01% 124,33% 5,89%** 116,92%** - - 07/19

Multimercados

Atuarial Multimercado CP FI (2)

CNPJ: 14.491.564/0001-89
0,66% 422,52% 4,89% 199,87% 5,53% 171,72% 18,99% 197,15% 30,48% 181,25% 09/13

Absolute Credit II MM FIC (2)

CNPJ: 09.619.858/0001-03
0,16% 105,09% 3,15% 128,83% 7,31% 226,86% 16,00% 166,03% 25,08% 149,15% 11/09

Nome
Início 

(mm/aa)
(%)(%)(%)

36 Meses24 Meses

(%)

Mês

Retorno

No ano

(%)

12 Meses

e acesse o site da 

BV asset.
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Aviso importante

Este material foi preparado pela Votorantim Asset Management DTVM Ltda. (“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 do Banco Votorantim S.A. (“Banco BV”). 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 do administrador.

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. O Banco BV e suas

empresas coligadas se eximem 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 API – Análise de Perfil do Investidor

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

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. Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 701 8661. Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para 0800 707 0083 (Deficientes

Auditivos e de Fala: 0800 701 8661).

RATING S&P¹:

AMP-1

¹Publicado no site www.standardandpoors.com, em junho de 2020. 
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