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O mes de maiofoi repIeto de eventos que t「ouxeram bastante vola輔dade para os

investimentos, tantO em renda fixa como em renda variavel. O atual cena而O PO蘭co b「asileiro

s6 se agrava, OS dados da economia demonstram que a retomada econ6mica nfo se「atomo se

imaginava e o ambiente externo que era benigno tem ficado cada vez mais instave!・

A greve dos caminhoneiros trouxe atona uma forte frag消dade do atual governo

brasileiro, e foi o estopim para uma crise no abastecinento, nfo s6 de combustfveis como de

alimentos e utens鮎os, gerando uma forte p「essao popuIar contra o Paほcio do PIanaIto. O

aumentodo p「e9O do barril de petr6leo e a desvaIoriza95ocambial fizeram com que a Petrobrds′

de acordo com sua atual po臨ca de precos, 「ePaSSaSSe eSSeS Valores para a cadeia produtiva, O

que encareceu os combustiveis pelo Brasil. Ap6s aIertarem o govemo e senti=do-Se

pressionados com o aumento no p「eco do Diesel′ OS Caminhoneiros inicia「am em 21 de maio

uma pa「a=sa950 naCional, COm fechamento de rodovias que s6 se encerrou ap6s um acordo de

reduc50 nO P「eCO do Diesel com o governo e a revisfo da po臨ca de p「ecos da Petrobrds′ O que

levou a queda do presidente da companhia, Pedro Pa「ente.

A economia brasilei「a cresceu O,4% no primeiro trimestre do ano, Segundo dados

do IBGE, Oquefezcom que as p「ojec6es dos anaIistas para ocrescimentodo PIB em 2018fossem

「eduzidas para 2,18%. Por outro lado, dados do consumo das fam硝as, investimentos e baIan9a

comerciai melhoraram na comparac50 COm O quartO trimest「e de 2017.

O crescimento mundial, aSSim como do BrasiI vem pe「dendo forca nos謝timos

meses, Paises como」ap50e Aiemanha demonstram uma piora no p「imeirotrimestre. Apesar do

bom desempenho da economia americana, a instab冊ade o「iunda da guerra comercia=niciada

peIos pr6prios americanos, den血cias de corrupcao cont「a o primeiro-ministro espanhoI e a

crescente dos partidos de extrema direita na ltaIia, fazem com que o investido「 busque mais

seguran9a em tituIos do gove「no no直e-americano′ fazendo com que o d6la「 se valorize em

「ela9fo ds p「incipais moedas do mundo. Out「o fato「 de relevancia no ambito mundial foi a c「ise

argentina que fez com que os nossos vizinhos 「ecorressem ao FMI′ deixando os investido「es

mais receosos ace「ca do potencial dos paises emergentes, inclusive o B「asi上

Po「 conta desse cenario, O Chamado risco Brasil cresceu no ultimo mきs e fez com

que as taxas de juros futuros subissem. Tal eIevacfo leva a uma queda no preco unit:irio da
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maio「ia dos titulos p心帥cos. Em alguns casos, COmO aS NTN-B’s (lMA-B〉 e os pr6-fixados (lRF-M)

de vencimentos mais Iongos, a queda foi mais acentuada por se「em titulos mais sensfveis as

Variac6es das taxas deju「OS.

Para entender meIhor a queda do lbovespa no mes de maio, e P「eCiso volta「 um

pouco no tempo, mais precisamente para 2O14・ Nesse ano′ O gOVe「nO federaI′ que 6 o maior

acionista da Petrob「ds, fez constantes intervenc6es na po臨ca de precos da empresa em um

momento que o preco do petr6!eo mundial subia, O que fez com que a companhia incorporasse

sucessivos prejuizos Ievando a uma situacfo calamitosa nas financas da empresa. Em maio de

2016 o governo nomeou Pedro Parente para a presidencia da companhia′ quando a Pet「ob「ds

passou a incorpora「 dia「iamente aos precos inte「nos a va「iacきo do preco do pet「6ieo mundial′

bem como a varia9aO do d6la「. Pautado nessa po蘭ca, em COnjunto com a po蘭ca de venda de

ativos, a Petrob「as conseguiu no dia lO de maio deste ano voltar a ser a empresa mais vaiiosa

do lbovespa, SuPerando a Ambev. Por outro lado, COm a 「eCente eleva9きo no preco do petr6leo

e a valorizacあdo d6lar frente ao real, OS PreCOS dos combustfveis subiram de forma muito

expressiva, O que CuIminou com a g「eve dos caminhonei「os e consequentemente a crise de

abastecimento. Com o intcio da g「eve, aS aC6es da Pet「obr5s comeca「am a cair, atingindo o apice

no dia 24 de maioquandoo anuncio de reducao de lO% no p「ecodo dieseI nas refina「ias levou

a queda de 14% nas a96es da companhia em um dnico dia. Aqueda de 14%voltou a acontecer

no dia 19 dejunho com o pedido de demiss5o de Pedro Pa「ente. Essa s6rie de fato「es levaram

as ac6es preferenciais (PN) da emp「esa a cai「em 17,06% e as ordina而as (ON) cairam 9,90%, O

que puxou a queda de lO,87% do Ibovespa.

O futu「o permanece extremamente incerto. As pesquisas eleitorais seguem

mostrando a forea do ex-P「eSidente Lula e dos candidatos Boisona「o e Ciro, O que naO tem

agradado o mercado. A inercia do governo Temer, aS Pe「SPeCtivas cada vez menos otimistas

com a retomada da economia e a elevacfo dos juros norte-americanos sさo fatores que tem

trazido uma dose ext「a de voia輔dade aos mercados. Atudo isso soma-Se ainda o possive=nieio

do ciciode aperto monet毒血o pelo Ba=CO Central quetem gerado seguidos dias de 「entab硝dades

negativas nos tituIos p心bIicos.

Entendemos que o momento 6 de cauteia. E preciso evitar tomadas de decisfo

precipitadas. Com exce辞o do CDl, Praticamente todos os out「os ‘ndices de 「enda fixa e 「enda

va「i5veI tem apresentado rendimentos negativos neste面cio de junho.
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Rentab掴dades- maio e acumuIado 2018

Fonte: Anbima

Prqjec6es Macroecon∂micas

寄議Slし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017　　　　　　2018　　　　　　之019

PIB (% de crescimento

i PCA

Taxa de Cambio finaI

Taxa Selic mnal do ai

Taxa Se=c (m6dia do

●

3,93　　　　　　　2,66　　　　　　　3,81Taxa de 」uros Real

Projec6es: Relat6rio Focus (BCB)
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Du「ante o mes de maio tivemos aIguns importantes acontecimentos, OS quais impactaram

negativamente o mercado financei「o de forma ge「aI・ Tenta「emos co「「elactona「 estes eventos

com os rendimentos dos investimentos dos RPPS.

O primeiro grande evento de maio foi a c「ise cambiai da Argentina′ que fez com que o seu

governo reco「resse ao FMl. Com a dispa「ada do d6la「′ aS baixas reservas cambiais argentinas

nao foram suficientes para mante「 o equ硝b「io econ6mico, fazendo com que o gove「no tivesse

que buscar mais recursos junto ao FM上A situacfo da Argentina pegou muitos investidores

estrangeiros de su「presa, POis o que se via e「a um grande otimismo na co=du9あdo presidente

Mau「icio Mac「i. Tal situac5o eIevou a preocupacfo dos investido「es com a capacidade de

crescimento das economias emergentes, Principaimente as da America do Sul, ent「e elas o

B「as正

O segundo evento 「elevante foi a elevacあdos ju「os americanos. Embo「a a taxa tenha se

mantido no patama「 entre l,5% e l,75% em maio′ a eXPeCtativa de mais dois aumentos ao Iongo

de 2018 fez com que houvesse uma elevacfo nos ju「os pagos peIos titu10S americanos. O

rendimento destes titulos atingiu niveis m寂imos, em tOrnO de 3%. Po「 se「em conside「ados um

dos investimentos mais seguros do mundo e comum haver uma一'corrida'一por estes titulos

quando h5 temores de instab掴dade no mercado.

A soma destes dois eventos resuitou numa fuga de capitais das economias emergentes, COmO O

Bras=, Pa「a aS desenvolvidas. Como sabemos, a Saida do investidor faz com que haja uma forte

p「essfo de venda dos tituios (P的iicos e privados) do pais e os pre印s caem (muita oferta e

POuCa demanda).

O terceiro evento relevante de maio foi a manutencao da taxa Se=c em 6,50%. Na 「euniao de

marco, O COPOM reduziu a taxa Seiic para 6′50% e indicou que faria uma nova 「educaoem maio

para o patamarde 6,25%, O que naO Se COnC「etizou. Comoo mercadoja trabaIhava com osjuros

a 6,25%, a manuten95o em 6,50% surp「eendeu o me「cado fazendo com que as taxas dejuros se

ajustassem para cima e os titu!os sofressem queda nos p「eaps.

Na semana passada nos deparamos com mais um evento relevante (e negativo) que foi a g「eve

dos caminhoneiros e que dura at6 hqje. Os caminhonei「os aut6nomos pa「aIisaram as suas

atividades e fecha「am 「odovias pelo BrasiI todo, COmO forma de p「otestar peia alta dos p「ecos

dos combustiveis, Principalmente do diesel. Tais protestos ganha「am fo「ca com o apoio

recebido por g「ande pa直e da popuIacfo, que tambem sente suas financas sufocadas pela aita

dos combustiveis. O principai precursor disso tudo, foi a alta no pre9O do barr冊e pet「6Ieo′ que

hoje esta pr6ximo a US;80,00, e COmO a Pet「obrastem uma politica de repIica「O Pre印mundial

do petr6Ieo, isso fez com que os p「ecos dos combustiveis subissem rapidamente e fossem

fo巾emente Sentidos peia populacきo.

Com a falta de abastecimento de alimentos e p「odutos essenciais a favor dos caminhonei「OS, O

gove「no cedeu e na noite do domingo (27/05) prometeu bancar, COm reCurSOS do Tesou「0, uma

「educ5o de 46 centavos =O PreCO do litro do dieseI peios p「6×inos dois meses. A胎m da 「edu弟o

de pre9O, a PrOPOSta engIoba mudar a atuaI po嗣ca de preeos adotada peia Petrob「ds.

A greve aumentou a incerteza e a voIat胴ade que jきera fortemente sentida durante mes. No

acumuIado do mes, at6 o dia 28, O iMA-B, indice que 「egistra as va「iac6es das cartei「as de titulos
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p的=cos at「e-ados a inflacao′ 「egist「ou queda de 2′95%. A16m do IMA-B′ aS quedas mais

significativas foram nos indice§ IMA-B与十　e lRF置Ml+′　que reCuam　4′23%　e　2′21%

respectiva me nte.

O me「cado de renda variavel tamb6m vem sendo fortemente impactado pelos fato「es acima

citados. A g「eve dos caminhoneiros tem ainda um ag「avante‥ a PreOCuPaC5o dos investido「es

com a infIuきncia do gove「no sobre a politica de pre90S dos combustiveis que deve impactar

negativamente nas financas da Petrobras′ que Vinha em recuperacfo. O an血cio do gove「no na

noite do dia 27, fez com que as ac6es da Petrob「5s caissem mais de 14% apenas na segunda-

feira, dia 28, e impulsionou a queda de 4′49% do lbovespa no dia.

Apesar da queda da BoIsa, Seguimos otimistas em relacfo a renda vari5vei e vimos como

oportunidade o atual momento′ POis entendemos que o evento fof um ponto fora da curva e

que fez com que os ativos listados em boisa ficassem ainda mais baratos′ favo「ecendo as

aplicac6es neste momento.

Nfo podemos deixar de 「egist「ar que ainda devemos nos deparar com pe「fodos de volati=dade

ao longo do ano, jきque o cen轟o po旧co permanece incerto e a medida que as eIeic6es

p「esidenciais se aproximam′ mais o mercado deve passar por periodos de estresse.

E importante nos mantermos Cauteiosos′ meSmO diante de tanta voia輔dade. Como pode se「

visto a seguir, a maio「ia dos fndices que os RPPS ap看icam estきo negativos e nfo adianta fazermos

mudancas bruscas nas carteiras′ O que POderきgerar impacto ainda mais negativo.

Rentab描dades - maio 2018

しEMAと⊂ONOMIA & FiNANCAS

Avenida Santos Dumont, 3060, Sala 721 - Edifrcio CasabIanca

CEP: 60150-162 - Aldeota - FortaIeza-CE

www.iemaef.com.b「

l
周一

書
棚

書
棚書

棚

l

雅

讐
書
棚

O
DAMュM「

「
R「

⊃
の
DAM


