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Ap6s sucessivos meses de instab出dade no mercado financeiro, O meS de juiho

apresentou boa recuperacao nos ativos financei「os, Principalmente nos de renda va「iivel, COm

destaque para as as6es. No cen鉦o poIitico, O mOmentO 6 de maior definic害o a medida que o

Pieito eIeitoral se aproxima e os partidos definem seus apoios e seus candidatos.

Segundo os ultimos boletins Focus do Banco Central, aS eXPeCtativas do mercado

quanto aos indicadores econ∂micos pio「a「am no mes de juIho, PrincipaImente o PIB. A

expectativa de inflacao medida pelo IPCA para o ano de 2O18 esta em 4,11%, enquantO O

CreSCimento do PiB esperado e de l,50%. De aco「do com o indicador mensaI de atividade do

Banco Central (lBC-Br), divulgado no dia 16 de juIho, a eCOnOmia cont「aiu 3,3% em maio, muito

em funcきo da para=sac5o dos caminhoneiros. Pa「a exempIifica「 isso, O item combustiveis e

iubrificantes contraiu　6,1% e o dnico item que registrou c「escimento foi a venda nos

SuPermerCados que cresceu O,6%. A boa noticia foi a p「evia da inflacao de julho medida peIo

iPCA 15, que teVe aita de O,64%, abaixo das expectativas de mercado・

O cen鉦o p(消tico comeca a clarearcom relacao a quem sao os candidatos que de

fato disputarao as eleic6es. A p「incipai notieia p(消tica de juiho foi a alianca de GeraIdo AIckmin

〈PSDB) com os partidos do chamado ′’centr5o’’- PP, PR, PRB, DEM e Soiidariedade. Com essa

a=anca, AIckmin sera o candidato com mais tempo de TV para propagar as suas propostas′ aigo

que fo巾fica「a a estrategia da campanha do tucano que vem maI nas pesquisas eleitorais. Por

outro iado, taI aIian9a Prejudicou o candidato do PDT Ciro Gomes, COm quem O ′′centr5o’’vinha

negociando apoio. Sem o centrao, aS Chances de Ciro sfo reduzidas dado o seu pouco apoio e

tempo de TV.

No cendrio mundial as tens6es cresceram ap6s a Casa Branca anuncia「 a

intencわde apIicar novas tarifas sobre produtos importados da China. Por outro Iado′ a

economia americana continua apresentando n心meros expressivos de crescimento e segue

sendo o propulsor da expansao econ6mica mundiai.

Os ativos de renda fixa tiveram uma melho「a considerきvei no mes de julho,

demonstrando uma 「ecuperacao ap6s meses de intensa voIat硝dade. Os ativos que mais se

destacaram no mes de juIho foram os da fam掴a iMA-B, Principaimente os que inco「po「am

航uIos devencimentos mais iongos, COmO O IMA-B 5+, que teVe aIta de 3,15% emjuIho・ Apesar
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da melho「a, aS eStimativas apontam para retornos abaixo da meta atuarial, em ativos de renda

fixa.

O lbovespa teve alta de 8,88% no mes de julho, reCuPe「ando-Se das fortes quedas

dos meses anterio「es. O indice j5 aparece com 3,69% de rentab紺dade no ano e 2O,18% no

acumulado de 12 meses. Os p「incipais indices de ac6es continuaram a trajet6ria de aIta

apresentada no comeco do ano. As ac6es de maior destaque no mes foram as ac6es da

Eletrobras, que Subiram 42% por conta das noticias sob「e o andamento do processo de venda

das suas distribuidoras.

Rentabilidades -juiho e acumulado 2018

1MA- GERAし

IMA-B 5　　1RF-M l lMA- B IMA-B 5+　　　　eX-C Meta Atuarial lRF-M

葺器誼計掴喜

Fonte: Anbima.

Obs: A meta atuarial considerada toma como refer台ncia o IPCA-15.

Proje96es Macroecon6micas

璃1国富

P「ojec6es: Relat6rio Focus (BCB)
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