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O mês de setembro destoou dos meses anteriores no

cenário internacional, com desvalorização na maioria das bolsas,

sendo o principal vetor a nova onda de contaminações de covid-19.

Já o Ibovespa caiu 4,8%, queda superior à maior parte do mundo,

influenciado pela maior aversão a risco no cenário global, e pelos

próprios desafios locais, principalmente no âmbito fiscal.

Em relação ao mercado de crédito local, o comportamento

dos spreads de ativos que pagam DI+ manteve a tendência de

fechamento observada nos últimos meses. Este movimento, no

entanto, tem demonstrado intensidade cada vez menor. Já para os

ativos que pagam %CDI, os spreads, quando calculados na visão

CDI+, ficaram virtualmente estáveis. Para as debêntures IPCA+, o

movimento foi de leve abertura de spreads.

A volatilidade observada nos mercados gerou um

movimento de realocação para classes de ativos mais líquidas,

resultando em uma posição mais cautelosa em termos de alocação

de caixa dos nossos fundos de crédito privado. Este fator, somado

ao 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 30 de setembro de 2020.
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Fonte: BV asset, data base da análise 30 de setembro de 2020. ¹MSCI Emerging Markets Currency: mede o 

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

O mês de setembro destoou dos meses anteriores no cenário internacional, com desvalorização na

maioria das bolsas, sendo o principal vetor a nova onda de contaminações de covid-19. A Espanha

impôs um lockdown parcial na sua capital, Madri. Já na capital francesa, Paris, se discute fechamento

de restaurantes. Apesar deste movimento ter iniciado em agosto e da expectativa das diversas vacinas

que já estão na última fase de testes, a intensidade observada em setembro tem levado as autoridades

a reverem a flexibilização da mobilidade urbana e do comércio, reascendendo a preocupação sobre os

impactos na atividade econômica. Com isso, o Euro Stoxx 50 desvalorizou 1,5% no mês, e o S&P 500

apresentou queda de 3,9% nos EUA, que sofre volatilidade também com a proximidade da eleição

presidencial norte-americana. Bolsas asiáticas apresentaram queda também no geral. Já o Ibovespa

caiu 4,8%, fechando o mês abaixo dos 95 mil pontos, influenciado pela maior aversão a risco no

cenário global, e pelos próprios desafios locais, principalmente no âmbito fiscal. O real voltou a

apresentar desvalorização ante o dólar, com a moeda norte-americana valorizando 2,1%, fechando o

mês em R$ 5,61. A moeda brasileira continua performando pior que seus pares emergentes, que

valorizaram 0,4%1 em setembro ante o dólar.

Nos EUA, além da atenção à evolução dos números de casos de covid-19, o mercado tem

aguardado a definição de um novo pacote de estímulo fiscal, cujo valor o Partido Democrata

inicialmente propôs em torno de 2,4 trilhões de dólares (o PIB brasileiro em 2019 foi de 1,8 trilhão de

dólares). As discussões continuam em andamento, mas sem indicativo de consenso, uma vez que o

Senado, que possui maioria do Partido Republicano e o Secretário do Tesouro, Steven Mnuchin,

tentam negociar um valor inferior. Outro fator que influenciou negativamente o desempenho dos ativos

no mercado norte-americano foi o anúncio de cortes de milhares de empregos de empresas

renomadas. A maioria dos casos foi referente a nomes ligados ao setor de turismo e aviação, como

Disney, United Airlines e American Airlines, mas se estendeu em menor escala também a outros

setores, como o banco Goldman Sachs e a seguradora Allstate Corp.

Panorama de

mercado
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Na frente eleitoral norte-americana, um dos pontos que tem gerado certa volatilidade nos ativos é o

receio de que eventual troca de poder, caso Joe Biden vença as eleições, não ocorra da forma habitual.

O atual presidente, Donald Trump, tem sido bastante crítico sobre os votos por correio, argumentando

que se trata de um processo frágil e passível de fraude. Em mais de uma ocasião, o presidente indicou

que caso perca e se a leitura for de que houve alguma falha grave na eleição, não necessariamente se

comprometerá com uma “entrega pacífica” do cargo. Este ponto foi novamente levantado durante o

primeiro debate entre os dois candidatos, que foi bastante intenso. A eventual troca de poder tem sido

um ponto até mais crítico que o próprio resultado em si das eleições, uma vez que a expectativa é que

o corpo legislativo se mantenha dividido, com maioria Republicana no Senado e maioria Democrata na

Câmara dos Representantes, que é uma estrutura que tende a frear propostas ideologicamente mais

agressivas por parte do executivo.

No Brasil, destaque positivo para os índices de confiança da FGV, cujos números de setembro

mostram uma rápida recuperação, principalmente da indústria, em patamar já superior ao pré-

pandemia. A confiança do setor de serviços está em um nível mais baixo que os demais, uma vez que

é um setor fortemente impactado pelas restrições de mobilidade impostas no primeiro semestre e cuja

recuperação é mais gradual, mas também demonstra um aumento robusto desde as mínimas do ano.

Trata-se de um indicador qualitativo, mas relevante no sentido que traduz um sentimento otimista do

empresariado. Os números do Caged de agosto também demonstram uma boa recuperação das vagas

de trabalho, com saldo positivo da série dessazonalizada de 171 mil empregos, puxada pela indústria e

construção civil. O setor de serviços também voltou a recuperar empregos. Por outro lado, a trajetória

da dívida pública tem preocupado, em especial com a conjuntura de propostas de novos programas

sociais, encabeçado pelo Renda Cidadã, sem a devida contrapartida de corte de gastos. Essa situação

foi um dos motivos que gerou a abertura da curva pré em setembro, refletindo a percepção de que as

propostas atuais não são sustentáveis. O Tesouro Selic (antiga LFT), título pós-fixado emitido pelo

Tesouro Nacional, tem negociado com spreads altos, isto é, o mercado tem cobrado um prêmio acima

da Selic para financiar o governo, o que a aponta para a percepção de que o patamar atual da taxa de

juros não é condizente com o risco fiscal.

No Banco Central, o Comitê de Política Monetária (COPOM) optou por manter a taxa em 2,00% a.a.,

após sucessivos cortes. A possibilidade de novo corte na reunião do fim de outubro, apesar de não ser

nula, parece consideravelmente baixa, dados os pontos já mencionados sobre o quadro fiscal e seus

impactos no financiamento do governo. Além disso, existe alguma expectativa de que o IPCA de

setembro já reflita alguma aceleração, em parte em função da pressão de preço de alimentos. Durante

a maior parte de setembro, os valores da curva pré já indicavam implicitamente aumento na taxa Selic

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

manteve a tendência de fechamento observada nos últimos meses. Este movimento, no entanto, tem

demonstrado intensidade cada vez menor. Já para os ativos que pagam %CDI, os spreads, quando

calculados na visão CDI+, ficaram virtualmente estáveis. 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, o que faz com que papéis que pagam %CDI com duration mais baixa (duration

média dos papéis precificados pela Anbima é inferior a 2,5 anos), sejam menos atrativos. Quanto às

debêntures IPCA+, foi observado um movimento de leve abertura de spreads. Neste caso, trata-se de

uma classe de ativos composta em boa parte de projetos de infraestrutura, que, por usa vez, possuem

um horizonte de investimentos que é em média mais longo e que carecem de maior visibilidade sobre

as expectativas de crescimento da economia. Adicionalmente, são papéis que possuem o Tesouro

IPCA como benchmark, que sofreram forte volatilidade no mês de setembro em decorrência da

fragilidade do quadro fiscal.

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.

A captação dos fundos de crédito privado continua em território negativo no ano, ainda que com

fluxo levemente positivo nos meses de julho e agosto. Apesar dos ativos de crédito em si terem

performado bem nos últimos meses, houve realocação na carteira de alguns investidores, uma vez que

a volatilidade nos mercados apresentou boas oportunidades de entrada para classes de ativos mais

líquidas, como a bolsa e o Tesouro IPCA. 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 acreditando que uma carteira de

crédito bem diversificada, e focada em emissores corporativos e bancários high grade, continua sendo

uma oportunidade de alocação atrativa. Ainda que os spreads não voltem necessariamente para os

patamares observados no fim de fevereiro, ainda existe algum espaço para fechamento, o que

possibilita um carrego robusto dado o nível de risco. 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 30 de setembro 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 setembro. 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 todos os grupos, o

fechamento de spread dos ativos da BV Asset foi mais intenso que a média de mercado, o que é

positivo. Para os papéis indexados ao IPCA, incluindo as incentivadas, a diferença foi menor. Já para

aqueles indexados ao %CDI e CDI+, o movimento foi mais intenso. 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, enquanto no caso dos ativos indexados ao

CDI, o cenário é o oposto, mas com uma diferença menor.

Fonte: BV asset, data base da análise 30 de setembro 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.
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Fonte: BV asset, data base da análise 30 de setembro 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+, 73%.

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 30 de setembro de 2020.  

Os bancos continuam buscando uma integração aos princípios ESG (Environmental, Social and

Governance) e realizando investimentos em tecnologia. A experiência online e a opção por ativos

aderentes às práticas sustentáveis serão cada vez mais importantes para conseguir reter e adquirir

novos clientes. Conseguir administrar estes desafios será um grande passo para se manter

competitivo no cenário nacional.

O Banco Central manteve a SELIC em 2,00% em sua última reunião, mas alguns fatores começam

a indicar que esta estratégia de política monetária pode não ser sustentável por muito tempo. O quadro

fiscal, bem como a expectativa de que a inflação supere as projeções e a desvalorização das LFTs

curtas, corroboram com a tese.

No mercado secundário, os papéis bancários continuam com um nível de spread superior ao

período pré-pandemia, mas já apresentam uma certa estabilidade em relação aos meses anteriores.

Adicionalmente, os bancos estão mais atuantes no mercado primário e demonstram interesse em

atender à “demanda” dos players institucionais em oferecer instrumentos no formato CDI+. Além disso,

os spreads de crédito das novas emissões também estão mais condizentes com o cenário atual. 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, os indicadores de confiança e os dados de emprego demonstram um bom

nível de recuperação. Corroborando essa perspectiva, o FMI (Fundo Monetário Internacional) revisou

recentemente a projeção do PIB brasileiro para 2020: de -9,1% para -5,8%. Resta saber se a agenda

do governo suportará um crescimento robusto e sustentável.

Para o mercado secundário de crédito, enxergamos cada vez menos espaço para reduções dos

spreads de crédito no cenário atual. O movimento observado na curva pré decorrente da situação

fiscal reflete a visão de que um prêmio de risco maior é necessário para financiar o governo, e este

cenário pode se estender para os spreads de crédito na medida em que não sejam apresentadas

soluções robustas para o quadro fiscal. Outro possível efeito da curva pré mais aberta é que as

debêntures que remuneram %CDI, especialmente as de prazo mais longo, podem voltar a ser uma

alternativa mais atrativa. O outro lado da moeda é o cenário em que o governo volte a dar continuidade

para pautas relevantes para o ajuste fiscal e o crescimento de longo prazo, tais como: reforma

tributária, desvinculação de despesas, lei do gás, autonomia do Banco Central etc. É improvável que

esses temas tenham alguma decisão concreta antes das eleições municipais, uma vez que não são

assuntos necessariamente populares, mas um indicativo mais forte nessa direção pode trazer mais

estabilidade para a curva de juros e reverter boa parte do movimento observado em setembro.

Considerando os pontos já colocados, não esperamos novos cortes na taxa de juros. A dúvida

agora é se o ciclo de aumentos só iniciará no ano que vem ou se poderá ter início ainda este ano.

Considerando as sinalizações do mercado e o fato de que em termos de estímulo econômico a

diferença é pequena nos níveis atuais, não seria tão surpreendente algum aumento de juros ainda

neste ano.

Fonte: BV asset, data base da análise 30 de setembro de 2020. 
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Est ra tég ia  e

perspectivas
Em outubro, além dos destaques já mencionados sobre a pauta de reforma e as decisões de

política monetárias, observaremos o início da divulgação de resultados do 3º trimestre. A expectativa é

de recuperação com relação ao trimestre anterior, que havia sido, a princípio, o mais impactado pela

pandemia. O resultado das carteiras de crédito dos bancos também serão um bom termômetro com

relação ao andamento da economia.

A volatilidade alta observada na maioria das classes de ativos em setembro gerou um movimento

de realocação para classes de ativos mais líquidas, resultando em uma posição mais cautelosa com

relação à alocação de 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 30 de setembro de 2020.  
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Análise das informações: O nível de spreads continuou caindo em setembro para os ativos CDI+, e

apresentaram relativa estabilidade para os %CDI, vide os gráficos acima. Já para os papéis indexados ao IPCA, o

movimento foi menos homogêneo, e apresentou, na média, uma leve abertura de spreads. O movimento geral em

setembro foi mais errático que o observado nos meses anteriores, seguindo a volatilidade na maioria das classes

de ativos. Ainda que a perspectiva atual não seja de nova redução na taxa de juros, o nível presente continua

historicamente baixo, fazendo com que o retorno nominal dos títulos recaia cada vez mais sobre o spread de

crédito.

Fonte: BV asset, data base da análise 30 de setembro de 2020.  
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Fonte: BV asset, data base da análise 30 de setembro 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
-0,01% -3,61% 1,75% 76,38% 2,97% 83,49% 9,48% 94,27% 16,81% 96,70% 04/09

Selected Banks RF CP FI (1)

CNPJ: 10.347.538/0001-20
0,03% 20,04% 1,79% 78,30% 3,08% 86,70% 9,70% 96,45% 17,36% 99,85% 04/09

Renda Fixa CP FI (2) (3)

CNPJ: 14.491.665/0001-50
0,06% 38,09% 0,84% 36,84% 1,84% 51,60% 8,30% 82,54% 15,56% 89,51% 05/16

Vintage CP FI (1)

CNPJ: 04.240.128/0001-83
0,47% 302,23% 14,54% 636,43% 15,94% 448,11% 23,20% 230,69% 28,98% 166,68% 04/01

Institucional Renda Fixa CP FI (1)

CNPJ: 06.866.051/0001-87
0,14% 90,03% 1,74% 76,24% 2,78% 78,05% 9,31% 92,54% 16,74% 96,29% 05/05

Debêntures Incentivadas

Infraestrutura Hedge RF CP FI (1) (4)

CNPJ: 27.619.673/0001-80
0,40% 255,33% -1,27% -55,64% -1,68% -47,26% 3,66%** 41,35%** - - 12/18

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

CNPJ: 32.485.590/0001-86
0,62% 396,76% 1,43% 62,60% 3,26% 91,78% 4,82%** 98,85%** - - 07/19

Multimercados

Atuarial Multimercado CP FI (2)

CNPJ: 14.491.564/0001-89
-0,07% -46,26% 4,20% 183,68% 6,20% 174,22% 20,91% 207,97% 30,62% 176,14% 09/13

Absolute Credit II MM FIC (2)

CNPJ: 09.619.858/0001-03
0,53% 338,97% 2,98% 130,44% 7,83% 220,02% 16,74% 166,47% 25,71% 147,86% 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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