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O crescimento da economia mundial, Principalmente

Para eCOnOmias avancadas′ tem Se mOStrado um

PrObIema em 2019. O come「cio mundiai com forte

desacelera軍o, ⊂Ombinada com a instab冊dade gerada

PO「 disputas comerciais′ impasse　⊂Om O Brexit′

expectativa de mudanca na presidencia do Banco

CentraI Americano (FED), SaO fato「es que apontam para

maiores cauteias na conducao da po蘭⊂a mOnetaria

entre os pa「ses de economia mais avan鱒das. Por out「o

iado, O merCado acion:irio no exte「ior de fo「ma positiva,

PrincipaImente o americano′ O qual atingiu pontuac6es

hist6ricas nesse primeiro trimest「e de ano.

Apesar da atividade robusta e da infla串o pr6ximo da

meta de 2.00%, O FED sinalizou estab掴dade da taxa de

juros americana entre 2,25% e 2.50% a.a para 2019. O

P「incipaIfatorque levou a essa analise por parte do FED

foi dos riscos que uma desacelera軍o mundial replicaria

na economia americana.　Os dados mais re⊂enteS

apontam para desaceleracきO mundial em relacfo a taxa

do quarto trimestre de 2018 e uma queda na infIa軍o

global. A看em disso’O FED informou que ence「「a「a o

PrOCeSSO de reducao de seu balan印em setembro′

antes do que o me「cado esperava. isso significa que

FED adotara um perfii de maior cautela a estimulos a

eCOnOmIa amerlCana.

Os fndices acionarios americanos fecharam o prjmeiro

trimestre do ano com rentab紺dades fortemente

POSitivas. Com os bons resultados de empresas
americanas os prin⊂ipais indices de boIsa dos EUA

terminaram o trimestre com ganhos expressivos. O S&P

50O fechou o trimestre com ganhos de 13,06%, meIho「

performance em um primeiro trimestre do ano desde
1998. Os indices Dow 」ones e Nasdaq terminaram o

trimestre com rentab帖dade de　=′15%　e 16,49%,

respectivamente. Tais resuitados impactam muito

POSitivamente em fundos como os BDR.

し巳M,へ,′箱詰絡終盤DE /NVE577MENTOS f沈RA O5 RPPS.



A露R119

PANORAMA
ECONOM-CO

●lndo de acordo com o pensamento do FED, O Banco

Central Europeu (BCE) sina=zou para uma manutencao

da taxa de juros em O,00% a.a pa「a 2019, aIem de

anunciar novos emprestimos para os bancos por meio

da compra de ativos a fim de meIhorar as condis6es de

Cr6dito e ⊂OnSumO e, aSSim, eStimuiar a economia

europeia・ Por conta dos impactos gerados pela disputa

COmerCiaI com os EUA′ a China apresentou um pacote de

medidas para estimula「 a sua economia′ COmO redu〔aO

de tarifas para setores de constru軍o e transporte, aIem

de incentivos para oferta de cr6dito no pais.

●　●　●

Segundo dados da PNAD Contfnua′ que aCOmPanha a

evolucao da for鱒de trabalho′ a taXa de desocupacao no

trimestre m6ve看encerrado em fevereiro de 2019 atingiu

a marca de 12′4%. Em comparacao com o trimestre

m6vei de dezembro de 2017 a feve「eiro de 2018, que

atingiu 12・6%′　aPreSentOu uma queda de O,2%. A

POPuia軍o ocupada cresceu l,1% (mais l,036 m肌着o de

PeSSOaS) em reIacao ao trimest「e de dezembro de 2017

a fevereiro de 2018. Pode置Se COnCIuir que os nllme「os

SaO mOdestamente favor台veis ao govemo Boisonaro,

mas a continuidade e melhora dos resultados

dependem fortemente da capacidade do gove「no de

reaIizar as reformas necessarias.

A p「odu軍o industrial nacionaI mostrou recuperacao,

CreSCendo O′7% em fevereiro 2019′ COmPenSando o

●　音譜「岩盤葦罰持盈a霊霊.0豊器
COmParada com fevereiro de 2O18′ atingiu uma alta de

2・0%. Apesar do resuItado positivo, a inddstria

Pe「maneCe em desaceIeracao desde juIho de 2018

(3,3%)・ Com os ultimos resultados econ6micos, O

mercado reduziu a expectativa para o crescimento do

PIB de 2019 para l,97%.

A previa da inflacfo, medida pelo indi⊂e de Preaps ao

ConsumidorAmpIo 1 5 (lPCA置1 5), aCelerou para O,54% no

mes de mar印′ PuXada peIo aumento nos grupos de

alimentos e transportes′ impactado pela quebra de safra

nO SetOr agrOPeCudrio e aumento dos preaps dos

COmbustiveis′ gerando um aumento de l,28% e O,59%,

respectivamente. Com o resultado, O IPCA-15

acumuIado no primeiro t「imestre ficou em l,18% e o

acumulado em 12 meses passou de 3,73% em fevereiro,
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Para 4.18%, em marCO.

A expectativa do mercado para a infIa軍o em 2019,

Calculada peio IPCA, foi ajustada de 3,89% para 3,90%,

tendo como meta definida pelo Conseiho Monetario

Nacional (CMN), 4,25%. Para　2020　a estimativa

PermaneCeu em 4.00% e para 2021 e 2022 permaneceu
em 3,7与%.

Para a Selic′ que Serve COmO referencia para os demais

juros da economia, O me「Cado espera a perman釦⊂ia

de 6′5% ate o fim do ano. Para 2020 a expectativa

PermaneCe em 7,50% e para 2021 e 2022. permanece
em 8% ao ano. Ap6s mais uma reuniao do Copom, a

POS嘩O de cauteia e espe「a foi mais umavez sinaIizada,

indicando nenhuma atitude no curto prazo deve「a ser

tomada por parte do 6「gao.

Em relacfo aos indicadores financeiros de renda fixa, O

CDI rendeu O′47% no mes′ aCumulando ganho de 6,34%

em 12 meses. Os indices mais volateis, COmO IMA-B e

!MA-B 5+′ foram os que apresentaram melhores ganhos

no trimestre, COm 5’55% e 7.66%, reSPeCtivamente.

Diferentemente da renda variavel, a renda fixa nao

ap「esentou uma alta vola輔dade no mes de mar印e os

indices apresentaram rentab掴dade positiva, POrem

nao supe「aram a meta atuarial para o mes.

Com ofoco do mercado na agenda das reformas, O meS

de marco foi marcado por bastante voiatiIidade. O

ibovespa chegou a atingir a marca histdrica de lOO.000

POntOS, maS entrOu em decI面o, regreSSando para os

92.000 pontos e fechando o mes praticamente estavel,

COm aPrOXimadamente 95.000 pontos e rentab輔dade

negativa de O′18%. A sensibilidade da reforma

PreVidenci計ia e a faIta de uma base s61ida de apoio

trouxeram maior dificuldade de articula軍o e

negociacao do executivo com o IegisIativo. Isso

impactou no desempenho do Ibovespa, alem da

P「OPOSta de reforma apresentada para os m冊ares, a

qual ira ge「ar uma economia de apenas R$ 10 b冊6es

ao Iongo de dez anos, ficando muito abaixo das

expectativas do mercado′ que eStimava aproximadamente

R$ 100 b冊6es.

Apesar da dificuidade de articuIa軍o, O gOVe「nO

COnSeguiu ampIiar′ naS ultimas semanas, O aPOio na

Camara a reforma da p「evidencia, atingindo uma

PreVisao de 198 deputados favo「台veis ante os 18O
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deputados estimados em semanas anterio「es, Segundo o Term∂met「o da Previdencia do

Estadfo. Grande pa「te dos deputados favoraveis possuem ressalvas ao texto original.
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PRQJ格C6格S: R軸AT6R8O FOCUS (寄部)

PIB (% de c「escimento reaI)

Taxa de Cambio final (R$/US$)

Taxa Selic (finai do ano)

Taxa de」uros Rea! (defIacionado IPCA)

-　　　3,70 �3,7与 

i　　6,与0 �7,与0 

2,47 迄����2ﾃ3r�
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