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Apesar do aumento das instabilidades nos mercados
financeiros, novembro apresentou resultados positivos

Mesmo diante do ambiente econômico global conturbado, com elevação da
inflação e perspectivas de redução da atividade econômica com a descoberta
da nova variante da COVID-19 (ômicron), o mercado brasileiro apresentou
bons resultados na renda fixa, particularmente nos títulos públicos indexados à
inflação de mais longo prazo (IMA-B 5+). Por outro lado, este cenário de
incertezas afetou o desempenho da nossa bolsa (Ibovespa).

Em função desse ambiente, as carteiras de investimentos dos planos
administrados pela BRF Previdência apresentaram os resultados abaixo:

🇧🇷

 

🌍

 

💰

DESTAQUES NOS CENÁRIOS
EXTERNO E BRASILEIRO

📣

 O receio de novas medidas de restrição de mobilidade, em função da
descoberta de uma nova variante da Covid (ômicron), e seus impactos na
recuperação das economias.

📣

 A inflação segue em alta em vários países diante das dificuldades de se
reestabelecer as cadeias produtivas.

📣

 Nos EUA, o Banco Central americano iniciou a redução da compra de
ativos no mercado financeiro.

📣

 A Europa observa aumento substancial de novos casos do coronavírus,
principalmente na Alemanha, Holanda e Áustria.

📣

 Na China, a preocupação com o crescimento baixo para os próximos anos
foi agravada com aceleração da inflação.

 

📣

 A curva de juros no Brasil se acomodou depois da aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) dos precatórios na Câmara dos Deputados.

📣

 A nova variante ômicron trouxe instabilidades para o mercado de ações,
com a expectativa de nova recessão e diminuição dos lucros das empresas.

📣

 Na bolsa brasileira, o setor de consumo foi o mais afetado, em razão das
incertezas sobre o impacto da nova variante na atividade econômica e na
inflação.
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