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O ano de 2018 chegou ao fim, COm eie um pouco das incertezas e vola輔dade

apresentadas durante boa parte do ano, Principaimente no ambito nacional. Dezemb「o

apresentou 「endimentos baixos, maS Suficientes para fazer com que v計ios ativos superassem a

meta atuariaI no acumulado do ano.

Com um cenario poIitico mais cIaro, aS eXPeCtativas de baixo crescimento, junto a

um cendrio mais positivo para inflac5o, fizeram com que o COPOM mantivesse a taxa de juros

em 6,50% na ultima reuni5o do ano. O dado do IBC-Br, indicador do Banco Centrai que mede o

CreSCimento da atividade econ6mica, mOStrOu CreSCimento de apenas O,02% em outubro

enquanto que o iPCA-15 de dezembro apresentou defiacao de O,16%, fechando 2018 em 3,86%,

abaixo da meta estipuiada pelo CMN, Levando em considerac5o esses indicadores e as

indicac6es do COPOM, O merCadoj5 trabalha com a hip6tese de manutencわda Selic estavel ao

iongo do an○○

Apesa「 da tregua de 90 dias na guerra comercial ent「e EUA e China, O mundo

COnViveu com aIta vola輔dade em dezembro o que cor「obora pa「a um cen鉦o internacional

ainda mais nebuloso em 2019. AIta de juros americanos, Crise fiscaI na It訓a, dificuldades

encont「adas porTheresa May de fazer com que o Reino Unido saia da zona do euro (Brexit) sem

maiores prejuizos, temOr SObre a desacelera弟o da economia chinesa, Sわaiguns dos probIemas

que vem atormentando os mercados internacionais, fazendo com que aumentem os temores

de uma recessわmundiaI. Apesar do positivo cen5rio intemo, O Brasil precisa ficar atento ao

Cenario gIobal, tendo em vista que uma desacelera軍o da economia afetaria muito

negativamente o mercado de commodities consequentemente as economias eme「gentes como

a brasilei「a.

Na renda fixa, OS indices que ap「esentaram maior voia輔dade foram os que mais

Se destacaram em 2018, POr eXemPio o IMA-B5+ que aPreSentOu forte queda em vdrios meses

do ano, Obtevevalo「iza時o de l,88% em dezembro, fechando o ano em aIta de 15,40%, eStando

acima inciusive do lbovespa. O CDI foi o que apresentou a meno「 valorizacao no ano, aPenaS

6,41%, aP6s repetir os O,49% de vaiorizacao tamb6m em dezembro, ficando bem abaixo da meta

atuarial de 9,52%.
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A renda variivel foi certamente um dos destaques de 2O18, COm d6lar, fundos

imob楢rios e principalmente a亭6es. O ibovespa, aPreSentOu queda de l,81%em dezembro, maS

mesmo assim finalizou o ano com aIta de 15,04% sendo um dos investimentos mais rentaveis

do ano. Estatais e varejistas do comercio eletr6nico foram destaques de vaiorizacao na boIsa.

Empresas como Cemig (116,76%) e Petrobrds (与1,67% PETR3; 46,84% PETR4〉 tiveram forte

Valorizac5o por conta do cen:油o po臨co com vit6rias de BoIsonaro para presid台ncia e Romeu

Zema para o governo de Minas Gerais. B2W e Magazine Luiza tambem se destaca「am com altas

de lO4,98% e 126,34% respectivamente.

Em 2019 os desafios para os gestores de RPPS ser50 bem parecidos com os

enfrentados em 2018, POrem COm um Cen計io um pouco mais ciaro, POr naO Ser anO eieitoral. O

Prjncipal desafio para o atuai governo sera o de reaIizar as reformas fiscai e da previd全ncja, a

印tima sendo a mais urgente, enquantOtenta fazer com que o Brasil volte a crescer, j5 que tende

a apresentar mais uma vez estagna弟o em 2018.

Rentab掴dades - dezembro e acumulado 2018

P「ojec6es: Relat6rio Focus (BCB)
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