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A situacao econ6mica de junho nao foi muito dife「ente dos meses ante「iores, maS

o mes mostrou alguns dados interessantes. Chegamos a metade de um ano repleto de aItos e

baixos, que desde o inicio se most「ou compativel com que a maio「ia dos anaIistas dizia, maS

com diferentes situa96es peio caminho, Nesse mes, aPeSar de demonstrar que os

acontecimentos em maio foram mais um ponto fora da curva do que propriamente aigo pa「a

gerar uma c「ise maior,junho ainda apresentou rendimentos baixos e aigumas quedas dos titulos

emgeral.

No ambito da po蘭ca, a Situa9きo pe「manece a mesma. O cen計io sem muita

representatividade dos candidatos de centro e nenhum nome entre os p「esidenciiveis que

ag「ade o mercado. As pesquisas most「am o ex p「esidente Lula em p「imei「o lugar′ meSmO aP6s

a condenac5o e prisao do candidato petista. No cen鉦o sem Luia, Boisonaro lide「a as pesquisas・

A medida que o mes das eIei96es se aproxima e o cena而O naO Se altera, OS investidores buscam

diminuir suas pos19OeS em ativos mais arriscados e p「ocuram ativos com ca「acteristicas mais

COnServado「as.

Como a greve dos caminhoneiros aconteceu no final de maio′ OS efeitos da greve

foram mais sentidos no mes de junho, O que impactou negativamente nos indicado「es do

me「cado. Absorvendo os impactos da pa「a=sac5o bem comoo aumento da conta de luz′ O IPCA-

15 de junho apresentou aIta de l,11%, bem acima das expectativas do me「cado. Segundo o

Relat6「io Focus do Banco Central do dia O6 de julho, aS eXPeCtativas de crescimento do PiB

fo「am reduzidas para l,53%, ja a projecfo do iPCA foi 「evista para 4,17% - hfuma semana a

expectativa e「a de 4,03%・ Apesa「 do aumento′ aS eXPeCtativas demonstram uma inflacわ

cont「oIada, abaixo da meta. Porfalarem meta, O Conselho Monet5「io NacionaI -CMN -decidiu

no dia 26 de junho que meta de inflac害o para 2021 se「5 de 3,7与%, eStabeIecendo tres reduc∂es

g「aduais ao ano, 」a que nO anO PaSSado o Conselho definiu que a meta para 2019 jきseria

「eduzida para 4,25% e a de 2020 para 4,00%. Com essas reduc6es graduais′ a meta atuariaI

buscada peIos RPPS ser5 menor nos proxImOS anOS, CaSO O Banco cent「al atinja o objetivo em

relacきo a inflac害o.

Levando em consideracao o s61ido crescimento da economia americana, O FED

(Banco CentraI Ame「icano) elevou novamente a taxa de juros em 2与POntOS base, Para O
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intervaIo entre l,7与% a 2,00% ao ano e sinalizou para a continuidade do aperto monet鉦o. Por

out「o lado, O Banco Cent「al do Brasil optou pela manutencao da taxa Selic em 6′与0% ao ano′

apontando para uma po旧ca mais expansionista′ entendendo que essa 6 a necessidade da

economia brasiiei「a nesse ano.

Por conta da pio「a nas expectativas, a eievacfo da curva de ju「OS futura trouxe

bastante vola帥dade aos titulos de 「enda fixa, Principaimente os da fam橘IMA-B de p「azos

mais Iongos, COmO O IMA-B e -MA-B5+ que foram os血icos que apresentaram rentab帖dade

negativa emjunho, refo「きando a percepcaoque a queda do mercadoem maio foi mais porconta

de eventos isoIados do que prop「iamente uma c「ise.

As incertezas do cena「io eleitoral, a inte「fer6ncia do govemo na economia e a

disparada do d6Iar nos踊mos meses impactaram mais fortemente no mercado de renda

vari5vel. O lbovespa teve queda de 5,20% no m台s dejunho e acumula queda de 4,75% no ano

de 2018, AoanaIisaro perfodo de 12 meses, a rentab冊ade do indice 6 positjva em 15′68%.

Rentabilidades -junho e acumulado 2018
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Projec6es: Reiat6「io Focus (BCB)
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