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Assim como aconteceu em maio, a aIta voIat消dade assustou os investidores em

agosto, reflexo p「incipaImente do cendrio extemo, COm aS Crises na Turquia e A「gentina. No

Cen鉦o interno, O que PreOCuPa SaO aS incertezas referentes ao pleito eIeitoral, que ainda s5o

g「andes, meSmO COm a PrOXimidade das eieic6es.

AArgentina, aSSim como o 「esto do mundo, Vem SOfrendo com a alta do d6la「 nesse

ano. No caso do nosso pais vizinho a situacao 6 ainda pior, j5 que o palS SaIu reCentemente de

uma negociacfo com o FMl e se comprometeu a realiza「 ajustes duros, COmO COrteS de gastos e

equilibrio fiscal at6 2019. A Argentina convive com uma inflacao de cerca de 40% ao ano, Parte

em virtude da deprecIaCaO Cambiaしe um PrOblema que quase 80% da sua divida soberana 6 em

d61ar. Com a desvaloriza軍o cambial que vem acontecendo, eSSa divida setorna cada vez menos

SuStent訪eしfazendo com que o presidente argentino pedisse para o FMI antecipar recursos

PreVistos no programa de socorro. Do lado moneta「io, O Banco Cent「al argentino elevou a taxa

deju「OS do pais de 45% pa「a 60% ao ano. Os investidores passaram a ter muito receio sob「e a

CaPaCidade argentina de realizar os ajustes acordados e vir a sof「e「 sanc6es por parte do FMl,

dificuitando a posicao de paises parceiros comerciais, COmO 6 o caso do Bras江

Outro pais emergente que trouxe volatiiidade aos ativos mundiais em virtude de

Sua C「ise interna foi a Turquia, Pa「S que Vem enfrentando uma crise econ6mica e politica que

tem se intensificado. Nos聞timos meses aしira Turca se desvalorizou cerca de 20%, tantO em

Virtude da elevacao dos juros nos EUA, COmO POr fatores inte「nos do tipo, aIto endividamento

das emp「esas言nfla辞o de dois dfgitos, turbul全ncia po蘭ca e uma disputa dipIomatica com os

EUA. A situacao ficou delicada quando o gove「no americano anunciou um aumento nas tarifas

SObre o aco e aluminio da Turquia para 50% e 20%, reSPeCtivamente. Por conta do forte

CreSCimento econ6mico, a Turquia era vista como um dos pa(ses mais promissores ent「e os

emergentes, O que tOrna a atual crise do pais, um fator de preocupa9aO Para O mundo inteiro e

acende a Iuz amareIa sobre a solidez das economias dos emergentes.

No ambito interno, O PIeito eleitoraI de outub「o 6 o evento que mais traz

VOlat=idade aos ativos. Apesar da proximidade com as eleic6es, a disputa presjdenciai ainda gera

ince「tezas, POis n5o se sabe quem de fato vai disputa「 e quem tem forca suficiente para chegar

no segundo turno. Com o面cio da propaganda po蘭ca em radio e televisfo, a tendencia 6 que
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O Cendrio fique mais cla「o, e aSSim os movimentos de mercado poder5o ser melhor

COmP「eendidos. O mercado vem reagindo a medida que os candjdatos, a favor ou contr5rio as

reformas estrutu「ais, aPareCem naS PeSquisas de intencao de voto. Como o cen5rio ainda e

muito nebuloso e de difieil previs5o, a VOla帥dade deve seguir forte ate o dia 7 de outubro, e

POSSivelmente persista ate o finaI do segundo tumo, marCado para 28 de outubro.

No m台s de agosto houve uma depreciacao nos indicadores econ6micos,

PrincipaImente a inflacao, que Ja e eSPerada que seja maior que a prevista anteriormente,

PreSSionando os juros para cima. Na op涌ao de aiguns especia=stas, um nOVO Cicio de aIta da

SeIic deveratomecar ainda esse ano. Esta eleva肇o nas expectativas dos juros futuros impactou

negativamente os principais indices de ativos de renda fixa, COm eXCeCきo dos∴ativos de

CaraCteristica mais conse「vadora e ativos que englobam titulos de prazos curtos, COmO CDI e

IRF-Ml.

Na renda variきvel, a VOlat=idade atingiu em cheio o lbovespa, que aCumulou queda

de 3,21% no mes, PaSSando a te「 agora um resultado positivo de apenas O,36% no acumuiado

doan0.

Rentab硝dades - agOStO e aCumulado 2018
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