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FEVEREIRO 2019

Reuniao do Feder。I Open M。rket Committee (FOMC) sinaliza postura de cauteia, decidindo

aguarda「 pa「a a retomada do cicio de aita da taxa de ju「OS ame「icana, Seguida peIa divuIga9aO dos

dados positivos do mercado de trabalho americano. A guer「a come「Ciai segue indef両da′ maS COm

expectativa de acordo. Na China os dados fracos da inddstria p「eocupam os me「Cados gIobais. No

Bras=, PrOducao industriaI segue em c「escimento com a meIhora do panorama econ6mico e aumento

dos niveis de confian9a. Definic6es das presidencias e mesas do Senado e da Camara apontam pa「a

um congresso 「eformista.

CENAR書0 EXTERNO

Nos EUA, O FOMC, entidade 「espons5veI peIa defini事きo da po胸ca monet鉦a ame「icana, Seguiu

com a posi95o de manuteneao da taxa de ju「os. O presidente do Banco Centrai norte-americano -

Feder。I Reserve (FED〉一, 」erome Powe=, em decia「acao, Sina=zou que a postu「a da entidade segui「a

′′paciente′′, 「eforcando que o atual cen鉦o econ6mieo requer atencfo e espera po「 uma maio「 clareza

dos indicadores econ6micos, tendo como ma「gem a atenuac5o das press6es inflacion〔涌as.

Ap6s as deciarae6es, O me「Cado concluiu que nあexiste espaco para mais moderacao e osjuros

devem pe「manecer estきveis. Com isso, aS boIsas de NY acentuaram os ganhos′ OS rendimentos dos

titulos do Tesou「o americano (tre。SL/ries〉 cairam e o d6Iar perdeu fo「ca.

Os dados divulgados de mercado de t「abalho e emprego (pc,yrO//〉, mOStra「am um forte

aquecimento, 「egist「ando a criac50 de 304 mil postos de traba冊o no mes de janeiro, ficando acima da

leitura do mes de dezemb「o, de 222 mil postos, e SuPerando em muito as expectativas do me「cado,

que p「evia a abertura de 165 mil vagas. Em contrapartida′ O Valor medio da remune「acfo do

trabaihador ame「icano ap「esentou um c「escimento mais mode「ado em reia軍o ao m全s anterior′

ficando abaixo das expectativas do mercado.

A economia americana most「a sinais de robustez, maS Sem PreSSるes inflacion!涌as. O prego do

petr6leo mais baixo, 「eCuO dos desequiI寝涌os financeiros e baixo aumento da remunera9fo dos

trabalhadores americanos, COrrOboram a posicao de ′’paciencia’’do FED, maS COioca-Se em queSt5o

at6 quandoo FED mante「a a pausa nocicio de alta dejuros.
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Sob「e as tenc6es comerciais, O PreSidente ame「icano Donald Trump sinalizou progressos nas

negociac6es com as auto「idades chinesas′ maS que um aCOrdo definitivo s6 se「5 firmado depois do

P「OXimO enCOntrO COm O l(de「 chines, X=ingpin.

Na China, O PMl (indice de atividade dos gerentes de comp「as) industriai c「esceu, marCando

49,5 pontos eficando um pouco acima da leitura de 49′4 em dezembro. A marca para o mes supe「Ou

as projec6es do mercado, maS PermaneCendo pr6xima das minimas em t「es anos e abaixo de与O

pontos言ndicando que o setor passa por um quad「o de cont「ac5o da economia chinesa.

O gradual enfraquecimento da inddst「ia chinesa′ gera um nervOSismo no mercado′ PreVendo

um mator risco a economねglobal, dada a importancia da economia chinesa para seus parcei「os

COmerCIaiS.

寄RASiし

O jndiee de Precosao ConsumidorAmpIo 15 (lPCA-1与), que indica uma previa do indicadoroficial

de infia9aO (lPCA〉,ficou em O,30% emjaneiro, abaixo da leitura dejanei「ode 2018que chegou a O,39%,

registrando assim, a menOr taXa Para O m台s de janei「o desde a cria9富o do Piano Real. O g「upo de

combustfveis foi o principal 「esponsivel pelaredu95o da taxa, atingindo uma queda de 2,4%. Caso o

「esultado do indicado「oficial siga a p「evIa, aCumuiara em 12 meses uma taxa de 3,85%, ficando abaixo

da meta de infIacfo estipulada em 4,50%.

O IGP-M de janeiro subiu O,01%, taXa SuPerior a dezembro, quando va「iou negativamente

l,08%. Com o resultado, O indice acumuIa aita de 6,74% em 12 meses. A principai contribui丙o pa「a o

resultado do indice foi do subgrupo combustiveis pa「a o consumo, Cuja taxa passou de -8,83% pa「a -

2,66% no pe「fodo.

De acordo com a Pesquisa lndustriaI Mensal (PIM-PF), a PrOdu弟O indust「iai cresceu peIo

segundo ano consecし南vo. Apesar depe「dero ritmo nos描mos meses de 2018′ COm uma queda de -

1,1% no fechamento do quarto trimestre, O balaneo final da inddst「ia foi positivo, enCerrando 2018

com crescimento de l,1%, maS abaixo dos 2,与% apresentados em 2017.

Ent「e as atividades, a de maior influ台ncia positiva no indice se deu por veiculos automotores,

reboques e carroce「ias, COm CreSCimento de 12,6%. Dentre as atividades que 「egistraram

enfraquecimento, a de maior representatividade foi a de p「odutos a=mentieios′ aCumulando uma
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queda de一号,1%, bastante而一uenciada pela diminuicao da produ95o de a9tlcar em p「ol do etanol nas

Em rela車o aos indicadores帥anceiros de renda fixa, aS CurvaS de ju「OS Para O meS dejaneiro

apresentaram quedas em comparacao com dezembro de 2018・ O CDl rendeu O′54% no m台s,

acumulando 6,38% em 12 meses. Ataxa Se=c rendeu O′54% no mes′ aCumulando 6′39% em 12 meses.

Porsua vez, a POuPanCa 「endeu O,37% no mes′ COm aCumuladode 4′59% em 12 meses.

O lbovespa te「minou o m台s com uma valorizacfo de lO′82%′ atingindo os 97.394 pontos′

trazendo resultados positivos pa「a os fundos de ac6es.

O d6la「 comerciaI fechou o m台s em desvalo「izae5o de 5,75% cotado a R$ 3,6与, maS ainda

acumula alta de 15,05% em 12 meses. Por sua vez, O eu「O tambem fechou o pe「iodo em queda de

5,55%, negOCiado a R; 4,19.

De fo「ma ge「al, COme9a-Se a Pe「Ceber sinais de me冊ora do panorama econ6mico naciona上Os

輔mos quatro meses foram de vaIo「iza軍o dos ativos brasilei「os′ aCentuada nas踊mas semanas′ COm

destaque pa「a o mercado de a9るes. Meiho「a tambem evidenciada pelo cambio que sofreu forte

desvalorizacfo ent「e ab同e setembro de 2018, atingindo R; 4,20/US;, e Se Valorizou para a faixa de

R; 3,75/US;. outro indicador importante que apresentou melhora foi o 「isco pais, que PaSSOu dos 300

pontos em setembro, PaSSando para o patamar de 180 pontos em janeiro deste ano.

A meihora do cen〔症o e o alinhamento da po臨ca moneta而a com o mercado tem gerado um

aumento da confianca e das expectativas de todos os setores da economia. O indice de confianca dos

consumidores e dos empres鉦os que atingiu em janeiro de 201与a marca de -17,5% e -13,01%,

respectivamente, mOStra melhoras considerきveis atingindo as ma「CaS de　8′7%　e　4′7%′

「espectivamente.

No cen緬o politico, aS elei96es de Davi Aicolumbre para a presidencia do Senado e de Rodrigo

Maia para a Camara, devem aceIerar as vota96es de pautas essenciais ao govemo BoIsona「o,

especia-mente a Reforma da P「evid全ncia, que 6 muito agua「dada pelo mercado.

Com a agravante deterioracfo das financas p聞e=cas e consequentemente dos servicos pl]b=cos′

os govemadores dos estados comecam a decia「ar apoio a Reforma da Previd全ncia que′ aP6s

aprovaG5o, devera abrirespaco para a tamb6m necess鉦a Reforma Fiscal.
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O governo sinalizou que ife ap「esentar o prqieto de Reforma da Previd6ncia at6 o fim do mes

de fevereiro e que′ POr determinac5o do presidente′ tOdos os segmentos ir§o entrar no p「ocesso de

ajuste, incIuindo os m亜ares.

Seguimos otimistas com o desempenho dos mercados para os p「oxlmOS meSeS, eSPeCiaimente

COm O merCado de ac6es que tende a apresentar bons resultados em caso de aprova9fo das Reformas

e melhora do ambiente econ6mico dom6stico.
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●

Rentab掴dades - dezembro e acumulado 2018
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P「ojec6es: Relat6「io Focus (BCB)
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