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O cenario extemo se manteve estaveI ate a ultima

Semana do mes de julho, quando a guerra ⊂OmerCiaI

entre EUA e China vo看tou a tona, traZendo voIat硝dade

aos me「cados. Na皿ima semana do mes, O PreSidente

dos EUA, Donald Trump, anunCiou que ira importarifas

de lO% sobre produtos ⊂hineses, a Pa巾r de lO de

Setembro, COntab硝zando US$ 300 b冊6es de d6lares.

Trump demonstrou descontentamento com a postura

de Pequim nas negocla印eS, alegando que os chineses

SemPre VOitam atrds quando o acordo esta qu∂Se Se

COnCretizando, e ut冊zou de mais uma imposICaO

tarifaria para ata⊂ar a ⊂hina.

Como efeito a disputa ⊂Omer⊂ial entre as duas maio「es

economias mundiais, O D61ar tem se vaiorizado

fortemente em relacfo ao Yuan, Chegando a superar a

marca de US$ 1,00〃,00 Yuans. O recuo do Yuan e

resultado de uma medida prote〔ionista de

desvaIorizacf厄　da moeda, imposta peIo pr6prio

govemo chines. fazendo ⊂Om que OS P「Odutos ⊂hineses

COntinuem atrativos aos mercados.

As medidas adotadas pelos paJses refor〔am um temOr

de recessao mundiai. Grande parte dos especialistas

entendem que nao haver台acordo ent「e os pa(ses ou

que esta muito distante de acontecer. Outro conflito

geopolitico tem afetado os mercados mundiais: O

gove「no do 」apao retirou a Coreia do Sui da判sta

bran⊂a’’de paises ⊂Om StatuS de ⊂Omer⊂io, aiegando a

necessidade de rea=zar adequadamente os controies

de exportac6es pa「a fins de seguranga nacional・ Por

Sua VeZ, a Co「eia do SuI afirma que tentou reso看ver a

Situa軍o dipIomaticamente, maS que Vai responde「

SeVeramente ds medidas japonesas. O govemo

⊂OreanO aIega que a atitude」aponesa foi uma retaiia!fo

a de⊂isao da suprema corte coreana devido ao pedido

de recompensa ao trabaiho de ⊂OreanOS em fabri⊂aS e
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empresas japonesas antes e durante a Segunda Guerra

MundiaI.

Em resumo, O 」apき0　Vai adotar medidas mais

b=rOCr細cas誌expo舶C6es para a Co「eia do Su獲do que

adota para outras nac6es. Mais de 200 produtos serfro

afetados pela medida, entre eles produtos dire⊂ionados

計nddst「ia tecno16gica" A medida traz impacto negativo

ao rndice NASDAQ, que engloba ac6es de empresas

americanas de alta tecnoiogja. O cenario de guerra

COmerCiaI, eStagna〔aO mUndial e ⊂On航os geopoiiticos

devera trazer mais voIat輔dade aos ativos investidos

PeIos fundos BDRs.

●　●　●

Em reuni5o realizada nos批imos dias 30 e 31, O Copom

reduziu a taxa Seiic para 6,00% a.a., a mais nova minima

hist6rica para a taxa. A reducao dos juros veio em

COnSOnanCia com as medidas adotadas peIas

autoridades monetarias inte「nacionais por temores a

quadros re⊂eSSivos. Na avalia軍o, O Copom con⊂iuiu

que a economia segue operando com aIto nivei de

OCiosidade dos fato「es de p「oducao, refletido nos baixos

indjces de u輔zac§o da capacidade d∂ inddstria. A

expectativa 6 de recuperaeきo da atividade econ6mica

brasileira, maS em nivel graduaI.

As p「QJe印eS Para a infla軍O indi⊂am mOdera軍o. O

Comite reconhece que o baIan印de riscos em tomo da

infla軍o evoIuiu de fo「ma favorave!, maS POSSui fato「es

de riscos em dires6es opostas. Po「 um lado, O niveI de

OCiosidade e看evado pode continuar produzindo

PerSPeCtivas de queda. Por outro Iado, uma eVentuaI
frusta〔aO das expectativas∴SObre a ⊂Ontinuidade das

reformas e ajustes na economia pode afetar p「emios de

ris⊂O e elevar a trajet緬a da infla軍o, O saIdo, nO

entanto, e favoravei.

A consoIidacfo do cendrio benigno pa「a a infia肇o

PrQjetada devera permitir a」ustes adicionais no grau de

estinuIo monet鉦o. Os p「6ximos passos na definicao da

POlitica monetaria continuarao dependendo da

evolucao da atividade econ6mica, do balanEO de ris⊂OS e

das prQJe印eS e eXPeCtativas de infla!in

Espera-Se uma POSSibiIidade de 「etomada, de forma

gradual, do p「ocesso de recuperacao da economia.
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A perspectiva de melhoria dos fundamentos da

e⊂OnOmia bras=eira decorre do progresso na agenda de

「eformas necess言rias e meIhora dos indi⊂adores.

Reformas que gerem sustentab硝dade da trajet6ria fiscaI

futura sao essen⊂iais para a melho「a no grau de

CO面anca do setor privado. Essas refo「mas tendem a

estjmuIar os investimentos p「ivados′　Principaimente

aqueies que envoIvem aIto grau de irreversibiIidade e

necessitam maior previsib掴dade de cen鉦os futuros.

Disponib硝zadas no Reiat6rio Fo⊂uS de 2 de agosto, aS

expe⊂tativas do mer⊂ado reforcam o quadro

apresentado peIo Copom. A previsao de crescimento do

PiB para 2019 pe「maneceu em O,82%, Para a Selic, a

Pr。je軍o para 2019 foi reduzida de与,50% para与,25%.

Para 2020 e 2021, a eXPeCtativa seguiu inaIterada em

与,与O% e 7,00%, reSPeCtivamente. A perspectiva para o

⊂reS⊂imento da ind11stria seguiu em revisao para baixo

de O,23% e 2,75% para 2019 e 2020, reSPe⊂tivamente.

Medida pela PNAD, a taXa de desocupacao no trimest「e

en⊂er「ado em junho recuou O,7%　em reIacきo ao

trimestre encerrado em mar印. A producao industriaI

C∂山　0,6% frente a maio, aPreSentando o segundo

resultado negativo consecutivo. Na comparacao com

junho de　2018, a ind心stria caiu　与,9%. A inddstria

extrativa exerceu a maior in¶uencia negativa no

「esuItado, aPreSentando queda de 16,3%　em

COmParaCaO COmjunho de 2018.

O movimento de estinuIos monetかios, que Se iniciou

emjuIho, COm a queda da taxa dejuros, foi previamente

PreCifi⊂ado pelos agentes de mer⊂ado. Houve o

fechamento das curvas dejuros futuros a partir de maio,

trazendo vaio「izacao para os tituIos pl]blicos pre-fixados

e atrelados a in¶acao. Os titulos de Iongo prazo tiveram

retornos mais expressivos, POis sao mais sensfveisお

Varia〔6es das taxas deju「os e carregam um maior niveI

de 「isco.

Entendemos que nao ha margem para redu〔fo dos

juros alem da atual expe⊂tativa do me「cado. Para os

PrOXimOS meSeS, OS titulos pdbli⊂OS de vencimentos

mais iongos, COmO e O CaSO do IMA-B与+, naO aPreSentam

grande probab輔dade de ganhos compativeis com os

riscos assumidos nestas posic6es,

十日M/へ/
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Ap6s ter atingido novo recorde hist6rico de lO与・817 pontos em lO dejulho, O lbovespa te「minou o

mes com vaIorizaE§o de O’84%′ aOS lOl.812 pontos.

RENTA劃し1DAD寡S (%) “JUしHO書A⊂uMuLADO 2019

獲」UしHO　　　　　"　A⊂UMULADO2019

PRqJEC6ES: REしAT6軸O [OCUS (な⊂B)

BRASIL �#����2019 �#�#��

PIB(%decres⊂imentore∂l) ��ﾃ���0.82 �"ﾃ���

lPCA �2ﾃyu��3,80 �3���

iGP-M 途ﾉu紕�6,63 白�Bﾃ���

丁axadeCambiofinai(R$/US$) �2ﾃビ�3,7与 �3���

丁axaSeiic(finaldoano) 澱ﾉu���与,2与 陳�*H.s��

Taxade」u「osReai(defla⊂ionadoIPCA) �"ﾃiu��1′40 鳴��ﾉu紕�
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