
Se podemos destacar três como os principais eventos que
marcaram os mercados financeiros no quarto trimestre de
2021, esses foram: 
 
1º) Nos Estados Unidos, foi determinante a definitiva
mudança de viés do FED em relação à política monetária
assumindo que a inflação não tinha mais o caráter
transitório que constava em seu cenário central. Foi o tema
econômico global mais importante que, inclusive,
continuará dominando a cena em 2022. É importante
ressalvar que, não apenas nos EUA, a inflação tem sido um
fenômeno global decorrente dos estímulos fiscais e
monetários implementados ao longo da pandemia, que
contribuíram para forte aceleração de demanda em um
ambiente com severas restrições de oferta de bens e
serviços;
 
2º) Descoberta da cepa Ômicron na África do Sul que,
apesar da baixa letalidade e da recente inflexão de novos
casos em diversos países, apresenta algum risco de revisões
negativas de atividade; 
 
3º) Especificamente no Brasil, a decisão política de estourar
o teto de gastos (importante âncora fiscal) contribuiu para
a piora de percepção de risco e trouxe novas deteriorações
na atividade econômica e inflação, que já vinham sendo
objeto de revisões negativas.
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Com relação ao último ponto, a deterioração dos fundamentos brasileiros com o furo do
teto de gastos teve uma implicação relevante de aversão a risco nos mercados locais: a
moeda brasileira, o real, depreciou ainda mais, a preocupação com o aumento da
inflação fez a curva de juros precificar mais altas e os preços das ações tiveram uma
queda relevante no quarto trimestre. 
 
Diante desse cenário, o Nucleos encerrou o 4º trimestre de 2021 com rentabilidade
negativa em 1,44%, ante uma meta atuarial positiva de 4,07%. 
 
O participante poderá acompanhar os gráficos e tabelas relativas aos principais dados do
fechamento do período acessando o nosso site.

ACESSE AQUI E LEIA MAIS
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