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Ajustes nos preços dos ativos de renda fixa seguem em
janeiro
As incertezas sobre a desaceleração da inflação se mantiveram nesse início
de ano em razão da expectativa de redução dos efeitos econômicos da
pandemia, da normalização das cadeias de produção e da elevação dos
preços de energia (petróleo e gás). Este cenário levou os bancos centrais ao
redor do mundo a seguir combatendo a inflação com o aumento das taxas de
juros e a redução de estímulos.
Além disso, no Brasil tivemos a proposta do governo para isentar a cobrança
de impostos sobre os combustíveis, o que em contrapartida reduzirá a
arrecadação e aumentará o risco fiscal. A soma destes fatores provocou a
abertura das taxas de juros, impactando negativamente os preços dos ativos
brasileiros de renda fixa de mais longo prazo.
Em função deste ambiente volátil, as carteiras de investimentos dos planos
administrados pela BRF Previdência apresentaram os seguintes resultados:

DESTAQUES NOS CENÁRIOS
EXTERNO E BRASILEIRO

Nos EUA, a principal notícia foi o reconhecimento do banco central para o
risco inflacionário ser mais duradouro do que havia de expectativa.
Na Europa, a ameaça de invasão da Rússia à Ucrânia ocasionou um novo
aumento de preços de energia, tornando a inflação ainda mais desfavorável no
curto prazo. O banco central europeu se mostrou aberto as discussões pela
elevação na taxa de juros ainda neste ano.
Na China, o governo continua com o aumento de estímulos monetários e
fiscais para que a economia apresente crescimento por volta de 5% ao final do
ano.

No Brasil, os dados da atividade econômica continuam mistos, com alguma
melhora no setor de serviços, já na indústria e no comércio indicam
estabilidade ou ligeira queda.
A inflação do começo de ano tem sido maior, impulsionando as
expectativas do IPCA de 2022 para níveis mais elevados.
Diante desse cenário inflacionário, a expectativa é que o Banco Central
siga com a elevação na taxa de juros em patamar superior à 12% ainda este
ano.
A aprovação em definitivo da Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
dos Precatórios deu um certo alívio ao front fiscal, mas uma nova pressão nas
contas do governo poderá ocorrer em virtude das discussões sobre o reajuste
do funcionalismo público.
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