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Confira o desempenho dos planos em outubro
Outubro foi mais um mês desafiador para o mercado financeiro. A deterioração
da política fiscal do governo brasileiro, decorrente do avanço nas discussões
sobre o aumento do teto de gastos, e a expectativa de alta da inflação nos
próximos anos levaram o banco central brasileiro a aumentar novamente a
taxa de juros, impactando negativamente o preço dos títulos públicos pré-
fixados e os indexados à inflação, principalmente os de prazos mais longos
(IMA-B 5+). Este cenário conturbado também afetou o desempenho da bolsa
brasileira, que teve a pior performance entre os países emergentes, e o Real,
que teve nova desvalorização.

Em função desse ambiente de incertezas, as carteiras de investimentos dos
planos administrados pela BRF Previdência apresentaram os seguintes
resultados: 
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DESTAQUES NOS CENÁRIOS
EXTERNO E BRASILEIRO

📣

 Os bancos centrais ao redor do mundo sinalizaram o início de algum tipo
de aperto monetário em razão da pressão inflacionária (alta de juros ou fim de
programas de estímulos e de recompra de ativos).

📣

 A curva de juros dos títulos públicos americanos já precifica uma possível
alta em 2022.

📣

 Na China, apesar do choque negativo da crise energética, a inflação ao
consumidor segue comportada.

 

📣

 Os riscos fiscais no Brasil começaram a se materializar com a proposta de
inclusão de um novo indexador para o teto de gastos.

📣

 A saída de membros da equipe econômica gerou forte pressão na curva de
juros futuros, que chegou a abrir mais de 200 pontos.

📣

 A piora nas projeções de inflação para 2022 fez o Banco Central elevar a
taxa Selic em mais 150 pontos, atingindo 7,75% a.a., sinalizando nova alta de
mais 150 pontos em dezembro.

📣

 Na bolsa brasileira, os setores mais afetados foram as incorporadoras,
consumo e locadoras de veículos, que são mais dependentes das variações
nas taxas de juros.
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