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O panorama econ6mico do mes de ab「il nfo foi muito diferente do que foi visto em mar9O. Embora o

crescimento mundial tenha favorecido, OS merCados ap「esentaram eIevada volatilidade em virtude dos

temores de uma guerra comercial e as tens6es com a guerra na Siria. O fraco crescimento da economia

brasiIeira e a infiac5o a niveis abaixo do esperado tambem foram observadas em abriI′ aI6m do cenatio

PO臨co nebuloso.

No dia 7 de ab「il o ex-PreSidente LuIa, que havia sido condenado po「 corrupcao passiva e Iavagem de

dinhei「o, Se ent「egOu a Polieia Fede「al e foi preso dois dias depois dojuiz Se「gio Moro, eXPedir um mandado

de prisao. Ap6s muitas manifestacるes e um discurso acaiorado na sede do Sindicato dos MetaIdrgicos do ABC

em sきo Bemardo, Lula se ent「egou na sede da Policia Federal em Curitiba. Tai acontecimento trouxe

voIa輔dade aos mercados domesticos dado que, COm a PrlSaO, O eX-P「eSidente fica p「aticamente fora do

pIeito eleitorai desse ano. Com isso, nOmeS de candidatos ma-S P「O-merCado e pr6一「eformas ganharam fo「9a.

Se por um lado, O CreSCimento econ6mico gera ce南PreOCuPaC5o aos analistas′ a medida que os

ndmeros dos p「ineiros meses do ano mostram o fraco desempenho de importantes indicadores econ6micos′

como geracao de emprego e nivel de investimentos′ POr OutrO′ a infiacfo tem surpreendido positivamente′

em v而ude do desempenho abaixo do esperado na p「oducfo industriaI e noseto「de servicos. O IPCAde ab「il

fechou em aIta de O,22%, abaixo da expectativa do mercado de O,28%, P「incipaimente em funcfo da inf!a95o

dos itens livres, COm destaque para o setor de servicos que avancou apenas O′03% =O meS. Po「 conta do

cena「io apresentado no primei「o trimestre, a eXPeCtativa do me「cado para o IPCA e para o P旧foram revistas

●　pa.。 baix。, 。。m。 m。St.。 O 「eIat6rio Focus de 4 de maio. O reIat6rio ap「esentou nova redu如das

expectativas de crescimento do PIB de 2018 dessa vez de 2′75% pa「a 2,70%. 」5 para o IPCA′ a eXPeCtativa se

manteve em 3,49%. No comeco do ano, O merCado espe「ava 4,00%.

No ambito exte「no, aS tenS6es com a guerra comercial entre EUA e China e o bomba「deio 「ealizado

pe-os EUA, Franca e Reino Unido na Siria leva「am grandes volat硝dades aos mercados exte「nos. AIem disso′

a po臨ca de elevacfo g「aduaI dos juros que vem sendo implementada pelo FED (Banco Centra! norte-

ame「icano) tem como resultado uma forte elevacわdo d6lar, que teVe Valorizac5o de 6,03% f「ente ao real

ao iongo do m台s de abriI・ O c「escimento americano acina do esperado em um cena而o de pIeno emprego′

certamente pressionarきo FED a continuar com tai po圃ca′ O que COntinuar5 a fo「9a「 uma fuga de d6lares

dos mercados emergentes, COmO O Brasii, P「eSSionando cada vez mais o cambio.
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Assim como a而Ia弟O, a meta atuariai adotada pelo RPPS′s tamb6m dever5 ser menor do que o

espe「ado, POr6m os fundos de investimentos em titulos p聞o=cos nfo apresentam grandes oportunidades de

vaiorizacao sem embutir um maio「 grau de risco. No m台s de abril o IRF-Ml′ COm O′51% de valoriza9aO′ teVe

o meIhor rendimento entre os indices de tftulos p心bIicos, maS aPreSenta POuCa OPOrtunidade de ganhos

acima da meta atuarial para 2018.

O Ibovespa fechou ab「il com alta de O,88% e acumuIa aIta de 12′71% no ano. Considerando apenas a

aIta do m台s. o lbovespa ja supera todos os investimentos em tituIos p11biicos. Apesar do m台s de abr= nao te「

sido t5o favo「ivel por conta da diminuicao do capital estrangeiro no pais′ ainda assim a 「enda variaveI vem

se comportando bem du「ante o ano e ainda demonst「a espaco para valorizacfo.
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Proje96es: ReIat6「io Focus (BCB)
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