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Nos Estados Unidos, os indicadores recentes reforçam a tese de retomada firme da economia. Dados

de emprego, consumo das famílias e índices de confiança tem demonstrado a força da retornada e

refletem na inflação que começa a acelerar. Com isso, a discussão acerca de uma nova elevação de

juros ainda este ano volta a tona. Por outro lado, as incertezas com relação às eleições presidenciais

e aos impactos da saída do Reino Unido da União Europeia - BREXIT - ainda repercutem

negativamente.

Na Europa, as taxas de juros seguiram inalteradas na União Europeia e no Reino Unido, em 0,0% e

0,5%, respectivamente. O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mário Draghi, tem

demonstrado preocupação com os desdobramentos do BREXIT e não descarta a adoção de novas

políticas de estímulo à economia da região nos próximos meses.

A economia chinesa manteve crescimento de 6,7% no PIB do segundo trimestre, acima do esperado

pelo mercado. Embora o crescimento na China tenha surpreendido positivamente, o detaíhamento

dos números reforça a tese de uma economia dependente da atuação do governo de modo a evitar

uma desaceieraçio económica brusca.

No Brasil, o destaque ficou por conta da manutenção da taxa Selic em 14,25%. O Ata do Copom

deixou a mensagem que o Banco Central acredita que a inflação cairá em ritmo menor que o

anteriormente esperado, talvez se aproximando da meta de 4,5% apenas no final de 2017. Com

relação aos dados da atividade económica, vimos pequena melhora. Os índices de confiança da

indústria e do consumidor já apontam condições económicas mais positivas no terceiro trimestre. A

oficialização das metas para o resultado fiscal dos próximos anos indicam melhora nas contas

públicas nos próximos anos.

A definição do processo de impeachment, marcada para o dia 29 de agosto, ainda tem deixado o

mercado apreensivo, embora seja quase consenso que a presidente afastada Dilma Rousseff não

mais voltará ao cargo.

Com relação aos índices, vimos uma disparada da Bolsa brasileira em julho (11,22%) em linha com o

que ocorreu nas bolsas mundiais. A melhora dos índices de confiança e dos indicadores económicos,

como taxa de juros, inflação e outras também ajudaram nessa alta.

Na renda fixa, mais uma vez os índices de longo prazo, como IMA-B 5+ e 1DKA 20 apresentaram

expressiva valorização em função da maior crença do mercado que a inflação deve convergir para a

meta no próximo ano, reforçando a tese de queda acentuada nas curvas de juros mais longas. Os

índices de prazo mais curto também tiveram desempenho positivo e se mantém acima da meta

atuarial.
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