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O mes de ma「co foi movimentado e guardou algumas su「presas no mercado financei「o

b「asileiro. A 「euniわdo COPOM (Comite de P〔硝tica Monetさ高a) de ma「cofoi ma「cada por mais uma 「edu9あ

na taxa selic, desta vez na casa de O.25 p.p chegando a 6,50% a.a, registrando uma nova minima hist6「ica

dos ju「os brasileiros. At6 af nenhuma surp「esa para o mercado, jきque alguns reiat6「ios Focus que

antecede「am a 「euniao do dia 21 ja haviam precificado tal redu9aO. A surpresa ficou po「COnta da indicacfo

feita peIos membros do Comite de uma nova reducao dos juros na reunifo de maio, quando o mercado

ac「editava que o fim do cicIo de queda seria na reuniao ma「ap. A decisさo do Comit6 foi tomada com base

nos dados referentes a infla95o dos描mos meses que se manteve em niveis abaixo do esperado. Essa

situacao ainda pe「siste, POis segundo dados do relat鉦o Focus do dia 29 de ma「9O′ a eXPeCtativa para o iPCA

de 2018 e 2019era 3,与4% e 4,08% respectivamente, ficandoabaixo da meta em ambos os anos. Outro motivo

pa「a a continuacfo da politica de af「ouxamento monet諭o e o aito nivei de ociosidade na economia

b「asilei「a, que Vem fazendo com que as prqjec6es pa「a o c「escimento do PIB em 2018 sejam revistas pa「a

baixo. Havia o temor de uma possivel fuga de capitaI caso o FED (Banco CentraI dos EUA) elevasse a sua taxa

dejuros, O que POde「ia influencia「na decisaodo COPOM, O que naOfoi ocaso,」a que O FEDeIevou sua taxa

b5sica de juros em O,25p.p. para um intervaIo entre l,5% e l,75% a.a e mesmo assim o COPOM 「eduziu a

Se=c.

Apesar do conturbado cen緬o politico brasileiro′ O me「Cado′ P「incipalmente de renda vari5vel′

se comportou com resiIienciaおatuaIiza96es sobre o juIgamento do ex-P「eSidente Luia e a indefinicfo dos

provきveis candidatos a eIeic富o presidenciai deste ano. O mes de marco foi marcado ainda po「 aIgumas

′′vitdrias′′ ju「idicas para o ex-PreSidente, aSSim como um cen鉦o mais voltado para candidatos de ext「emo,

o que n5o 6 visto com bons oihos peIo mercado, ja que esses sfo menos favo「さveis ds necess鉦as 「eformas

estruturais e ajuste fiscal.

0destaque do cen5rio extemo ficou porconta da disputa come「Cial ent「e EUAe China. No dia

22 de ma「co o presidente ame「icano DonaId Trump assinou um memo「ando que pe「mite que os EUA

imponham novas tarifas a produtos chineses na ordem de ate U; 6O b冊6es. De aco「do com a Casa Branca,

a atitude do gove「no seria referente ao 「oubo de propriedade intelectual americana por parte de Pequim.

Em resposta a tal atitude, OgOVe「nO Chines anunciou medidas de rep「es訓a cont「a 128 produtos americanos.

Essa disputa comerciaしCOm forte vertente protecionista teve inicio ainda no comeco de marco′ quando o

prop「-O PreSidente DonaId Trump oficializou uma sob「etaxacao de 25% no a印e lO% no aiuminio importados

pelo pafs. Os血icos paises que ficaram de fora da sob「etaxacao foram os membros do NAFTA (Acordo de

しiv「e Comercio da Am6「ica do Norte), Mexico e Canadi
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No mercado dom6stico, a renda va「iaveしprincipaimente o mercado de ac6es, mOStrOu-Se

maduro e 「es硝ente. O 「esuitado do lbovespa, Principa=ndice da boIsa de valores do Bras時em mareo foi de

c「escimento de O,01%. Apesa「 de pequeno, O merCado co=Siderou esse um bom resultado・ lsso porque os

eventos que oco「re「am no final de feve「eiro e du「ante o mes de ma「co nao foram favoriveis・ maS meSmO

assim eie se manteveest言veI. Noticias comoo 「ebaixamentoda nota de cr6ditodo Bras= po「parte da ag台ncia

de 「ating Fitch, a naO VOtaCaO da Reforma da Previdencia′ O nOtici鉦o politico′ a disputa comercial mundiai

e a eIeva9あdos juros ame「icanos geraram aIta voIat潤ade na boIsa. Vemos ainda mais importancia em tal

resuitado para um m台s de i=Sta師dade quando ava=amos que o acumulado do ano 6 de c「escimento de

ll,73% e o acumulado nos謝timos 12 meses 6 de 31,36%. Tal resultado demonstra uma forte est「uturacfo

das emp「esas listadas na Bovespa, POis mesmo diante de cena「ios de incerteza′ aS Principais empresas da

boIsa brasileira vem se portando bem ao iongo do ano.

Alguns titulos de renda fixa foram beneficiados por uma nova redu9aO da SELIC e peIo discurso

do Banco CentraI apontando pa「a um novo corte na reuni5o do COPOM marcada para o mes de maio. 1sso

fez com que oos fndices IMA-B e lRF-M tivessem bons resuItados no m台s′ COm destaque para o iMA-B5 1′62%

e o IRF-MI com l,57%. No acumuiado do ano, OS destaques sきo os titulos com vencimentos mais Iongos, OS

(ndices IRF-Ml+ e lMA-B5+ que aPreSentam retOmOS de 4,49% e 5,93% respectivamente"

Rentab帥dades - marCO e aCumuIado 2018

1ユタ73%

Fonte: Anbima

3,47%　　　　　　　　3・78%
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P「ojec6es: ReIat6rio Focus (BCB)


