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Risco geopolítico e incerteza global impactam mercados
financeiros em fevereiro
Os mercados globais apresentaram forte elevação da volatilidade em fevereiro.
Os bancos centrais em diversas regiões do mundo demonstraram grande
preocupação com os dados de inflação, contribuindo para que os investidores
elevassem suas projeções para a trajetória das taxas de juros globais. No
campo geopolítico, a invasão da Rússia na Ucrânia impulsionou o preço das
commodities, trazendo mais pressão sobre a inflação.
Por ora, apesar do aumento generalizado de aversão a risco, o impacto no
mercado local foi limitado. Entretanto, caso os efeitos da guerra perdurem por
prazo mais longo, poderemos presenciar uma forte elevação nos preços de
combustíveis e de commodities agrícolas, que irá provocar o aumento da
inflação e consequentemente da taxa Selic para tentar conter esse cenário
inflacionário. 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

As tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia e a inflação alta no mundo
levaram a uma queda generalizada dos mercados financeiros na Europa, Ásia
e Estados Unidos.
O banco central americano endureceu ainda mais o discurso, indicando
março como a data para o início da elevação das taxas de juros, causando a
maior queda mensal da bolsa americana desde o início da pandemia.

A inflação continua alta e o Banco Central voltou a aumentar a taxa Selic
indicando que esse processo de elevação de juros não se encerrará na sua
próxima reunião. As questões fiscais ainda trazem incertezas, em razão das
discussões sobre a possibilidade de isenção de impostos e seu impacto na
arrecadação do governo.
O mercado de ações brasileiro se descolou do mercado internacional,
tendo em vista que o país é grande exportador de comodities e se beneficia do
forte aumento dos preços desses ativos. Outro fator positivo foi o fluxo de
recurso estrangeiro para a bolsa local, que foi superior a R$ 30 bilhões no mês.
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