
Tudo sobre Renda Fixa no mês (e o que
esperar)
Leia aqui sobre os principais indicadores macroeconômicos e como impactam os produtos de renda �xa, além do
desempenho de títulos públicos e o que esperar para os próximos meses.
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Para melhor experiência de leitura, recomendamos navegação através do índice à esquerda.

Caso esteja iniciando sua jornada na Renda Fixa, recomendamos começar pelo conteúdo “Renda Fixa: O que é preciso saber?“

Renda Fixa: tudo sobre o que passou e o que esperar.

No mês de agosto, tivemos novo corte na taxa básica de juros, a Selic, para 2% ao ano. Em um primeiro momento, o mercado entendeu que
haveria ainda espaço para novo corte residual ainda em 2020, porém a expectativa hoje é de manutenção. Com isto, teríamos chegado ao �m
do ciclo de cortes de juros. As preocupações com o cenário �scal foram o destaque do mês, elevando as expectativas futuras de juros e
aumentando a inclinação da curva. A poupança apresentou captação líquida novamente, porém acreditamos que o movimento esteja
relacionado com depósitos do auxílio emergencial e do saque das contas do FGTS. Continuamos enxergando desaceleração em
investimentos mais conservadores. Os spreads de crédito não apresentaram movimentos muito relevantes no mês de agosto, sendo re�exo
da dinâmica natural do mercado, de forma geral. Por �m, o principal destaque em ratings foi o número de novas emissões sendo avaliadas.

Para os próximos meses, devemos acompanhar os desdobramentos da questão �scal, que pesarão sobre as expectativas de juros e,
consequentemente, os ativos de renda �xa. Enxergamos os ativos de crédito privado ainda como boa oportunidade de encontrar
rentabilidades interessantes na renda �xa e à medida em que o cenário macroeconômico se recupere, novas emissões devem voltar a ocorrer.

Se você ainda não tem conta na XP, abra a sua aqui.

Alocação recomendada

A alocação recomendada em renda �xa para cada per�l de investidor em nosso relatório Onde Investir em Setembro é a seguinte:
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Ativos de renda �xa são recomendados para todos os per�s de investidor. O que muda, basicamente, são três quesitos importantes: o tipo de ativo, o
indicador e o percentual a ser alocado. Ou seja: é muito importante manter uma carteira diversi�cada.

No Radar

Destaques do mês de agosto

1. A taxa Selic sofreu novo corte, para 2% ao ano. Em nossa visão, foi o último corte do ciclo.

2. Preocupações com a situação �scal brasileira se intensi�caram, com receio em relação a avanço de reformas.

3. Os riscos �scais intensi�caram a inclinação da curva de juros: as expectativas de juros para o curto prazo se mantiveram, enquanto que o longo
prazo apresentou elevação.

4. Movimento semelhante na curva da NTN-B, elevando a inclinação.

Como agir?

1. Com a taxa Selic no piso histórico, é necessário buscar boas rentabilidades através de diversi�cação de carteiras.
1. Com o cenário menos incerto, abre-se espaço para maior exposição a risco (possível também na renda �xa).

1. Escolha sempre de acordo com seu per�l.

2. No caso de investimentos de prazos mais longos, preferimos ativos indexados à in�ação, possibilitando ganhos reais (acima do IPCA).

O mercado de Renda Fixa

Poupança

1.
2.
3.

Projeções dos principais indicadores

Esperamos Selic (taxa básica de juros) de 2,0% em 2020 e 3,0% em 2021.
Para a inflação, 1,4% em 2020 e 2,7% em 2021.
Para o PIB, esperamos -4,8% em 2020 e +3,0% 2021.

Indicadores

12 meses (Jul/2020)

IPCA

2,31%

Ago/2020

SELIC

2,00%

2º trimestre 2020 (a/a)

PIB

- 9,7%

31 de agosto de 2020

Dólar

R$5,47

12 meses (Ago/2020)

CDI

3,88%
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No resultado do mês de agosto, a captação líquida da Poupança foi novamente positiva, em R$ 11,4 bilhões. No ano, a Poupança apresenta captação
líquida de R$ 124 bilhões.

O auxílio emergencial que vem sendo pago pelo governo a trabalhadores por causa da crise do covid-19 é transferido, em parte, para a conta-poupança
das pessoas. Além disso, o saque emergencial do FGTS de R$ 1.045,00 também está sendo disponibilizado via conta-poupança. Estes efeitos in�am os
dados de captação.

Considerando a taxa Selic em sua mínima histórica e perspectiva de novo corte, combinada ao rendimento da caderneta de poupança de apenas 70%
desta taxa, essa aplicação �ca cada vez menos atraente.

Veja mais sobre comparações do investimento em Poupança em relação a outras aplicações também conservadoras, como o Tesouro Selic e
emissões bancárias.

Tesouro Direto

Captação Líquida

No caso do Tesouro Direto, em julho (último dado disponível) houve resgate líquido de R$ 226 milhões. No ano, o resultado está negativo em R$ 267
milhões.

O principal ativo comprado por investidores continuou sendo o Tesouro Selic, historicamente o mais buscado.

O número de investidores cadastrados no programa continua crescendo e atingiu 7,8 milhões em julho, evolução de 70% em relação ao mesmo mês de
2019.

Consideramos o Tesouro Direto uma excelente porta de entrada ao mundo dos investimentos. Sendo assim, o crescimento é um bom
indicativo não apenas para esta aplicação, mas para investimentos como um todo.

Fonte: Tesouro Nacional

O gráfico acima apresenta a Captação Líquida, que é o resultado de Depósitos (-) Retiradas.

Captação Líquida - Tesouro Direto (R$ milhões)
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Rentabilidade

No mês de julho, todos os títulos negociados no Tesouro Direto, com exceção do Tesouro Selic, apresentaram desvalorização. Isso se deve principalmente
à elevação nas expectativas para os juros no futuro (veja em “No Radar”) ao longo de toda a curva DI.

Com a desvalorização e elevação das rentabilidades nos títulos, aparece uma oportunidade para os investidores que buscam este tipo de ativo para
diversi�car sua carteira, uma vez que consegue acessar títulos de baixíssimo risco a preços mais baixos.

Entenda mais sobre a relação entre preços dos títulos e os juros aqui.

Emissões Bancárias

O estoque de emissões bancárias apresentou evolução de 1% no mês de agosto em relação a julho de 2020.

Os principais destaques foram o aumento em LCAs, de 4,4% e em LIGs, de 3,0%.

O crescimento no estoque de CDBs apresentou nova desaceleração, chegando a 1,5% no mês. O movimento está alinhado à nossa visão de cenário menos
incerto e, portanto, menor busca por ativos mais conservadores.

No entanto, vale ressaltar que ainda é possível encontrar rentabilidades interessantes em comparação com o começo do ano.

Do lado negativo, o estoque de LCIs caiu novamente 2,2% no mês.

Crédito Privado

Tesouro 

Prefixado

2023

Tesouro 

Prefixado 

2026

Tesouro 

Prefixado 

com Juros 

Semestrais

2031

Tesouro

Selic

2025

Valorização anual = desde 01/01/2020 ou data de emissão, o que for mais recente.

+ 0,16%

Valorização mensal

+ 2,15%

Valorização anual
- 0,63%

Valorização mensal

+ 6,10%

Valorização anual
- 2,94%

Valorização mensal

+ 2,47%

Valorização anual
- 3,02%

Valorização mensal

- 3,25%

Valorização anual
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Saiba tudo sobre crédito privado

Mercado Primário

Estoque (DEB, CRI e CRA), indexadores e emissão de debêntures

O estoque de ativos de crédito privado apresentou leve queda de 0,4% em relação a julho, com efeito principalmente do estoque de CRAs (-1,9%),
movimento contrário ao observado nas emissões bancárias de mesmo foco (setor agrícola).

A queda de estoque pode ocorrer mesmo com aumento de emissões, pois há vencimentos e amortizações que podem superar o volume emitido.

Como pode ser visto no segundo slide (acima), ativos pós-�xados continuam predominando no estoque. No entanto, em relação às novas emissões de
debêntures, houve maior participação de ativos indexados ao IPCA, seguindo tendência de aumento observada em julho.

No terceiro slide, vemos que a emissão de debêntures (incentivadas ou não) atingiu R$ 10,8 bilhões no mês, quase o dobro do volume emitido em julho.

O prazo médio das emissões do mês caiu para 4 anos. Vale destacar, no entanto, emissão de R$ 3,55 bilhões da B3 – Brasil, Bolsa e Balcão, de prazo de 4
anos. Se não considerarmos esta emissão, o prazo médio seria de 5,8 anos.

Debêntures incentivadas

O volume emitido de debêntures incentivadas, com foco em �nanciamento à infraestrutura e isentas de imposto de renda, apresentou leve queda em
agosto. No mês, houve duas emissões do setor de energia elétrica (CESP e Light SESA) totalizando R$ 2,1 bilhões.

Mercado secundário

Fonte: CETIP
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Fluxo

No mês de agosto, o volume negociado de debêntures no mercado secundário atingiu R$ 16,5 bilhões (vs. 13,7 bilhões em julho). O ativo mais negociado
foi uma debênture da Telefônica, com vencimento em novembro deste ano. Logo em seguida, outro ativo com forte �uxo foi a debênture da Iguá
Saneamento, emitida em julho.

No caso de CRIs, o volume de negociação foi de R$ 1,8 bilhão, semelhante ao mês de julho. O principal ativo negociado foi o FIP GLP III.

Para CRAs, o volume negociado foi de R$ 3 bilhões, quase metade do observado no mês de julho. O destaque de negociação foi novamente o CRA BRF.

Ressaltamos que ativos de crédito privado também podem apresentar risco mais elevado e, portanto, boas rentabilidades, sendo uma boa
alternativa para quem busca diversi�car a carteira.

Próximos vencimentos de debêntures

No mês de setembro, são esperados R$ 3,6 bilhões em vencimentos de debêntures, mas é possível enxergar no grá�co acima que a concentração de
vencimentos se dará em dezembro, com cerca de R$ 12 bilhões.

O principal vencimento do mês agosto é uma debênture da Natura (NATU19).

Spreads de crédito

Volume negociado (R$ milhões) Ativos mais negociados (R$ milhões)

Debêntures - Mercado secundário - Agosto/2020

Fonte: Anbima
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Acima, podemos observar as 20 maiores aberturas e os 20 maiores fechamentos de spreads no mês de debêntures incentivadas. Os movimentos de
abertura não apresentaram tendência relevante, de forma geral e são resultado da dinâmica natural de mercado.

No caso dos fechamentos, assim como vimos nos últimos meses, tem efeito para o movimento a demanda mais alta do que a oferta de novos papéis,
uma vez que as novas emissões ainda não são su�cientes para suprir o mercado. Isso pôde ser visto na queda de estoque de crédito privado no mês, por
exemplo.

Além disso, o aumento da inclinação da curva (elevação de expectativas de juros para o longo prazo) também pode gerar fechamento de spreads,
mantendo assim a rentabilidade nominal dos ativos.

Ratings

Essas foram as ações de ratings das principais agências de classi�cadoras de risco no mês, tanto para emissores quanto para emissões.

Note que pode ser necessário rolar a tabela para visualizar tudo.

No mês de agosto, pudemos observar mais rebaixamentos do que elevações de ratings, porém o destaque �ca para o grande número de novas emissões
avaliadas, indicando possível reaquecimento do mercado de crédito.

Veja mais

Elevações 

(upgrades)

UBY AGROQUÍMICA S.A. S&P Global BB+ BBB-
RUMO 
S.A. S&P Global AA+ AAA

Emissor Agência Anterior Atual

11D0026607 Fitch A- A
11I0016821 Fitch BBB+ A
CUTI11 Fitch AA AA+
TPNO12 Fitch AA+ AAA
RUMOA2 S&P Global AA+ AAA
CEMA17 Fitch AA NA

Emissão Agência Anterior Atual

Fontes: S&P Global Ratings, Fitch Ratings, Moody's Investor Services e XP Investimentos
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Acesse os conteúdos

pelo Telegram da XP Investimentos
Acessar

Disclaimer:

Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”) tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como
sendo material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo �nanceiro, investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias
por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas. As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data
em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas con�áveis. A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou
implícita, sobre a integridade, con�abilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados
ou desdobramentos nele abordados.
Os instrumentos �nanceiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento,
situação �nanceira ou necessidades especí�cas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação �nanceira independente, com base em suas características
pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas
informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo.
Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP
Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer
pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de
canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do
telefone: 0800 722 3710.
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