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O cenário internacional em setembro foi pautado por duas importantes notícias: a saúde dos

bancos europeus e o ajuste das taxas de juros nos EUA.

Com relação ao setor bancário europeu, a preocupação aumentou depois que o

Departamento de Justiça dos Estados Unidos cobrou judicialmente o Deutsche Bank por

conta de negócios suspeitos no mercado de hipotecas. A multa a ser paga pelo banco é de

US$14 bilhões.

Já nos EUA, a presidente do FED, Janet Yellen, e principalmente seu vice, Fisher, já disseram

que a economia dá sinais de retomada e que o tempo de iniciar a alta de juros está próximo,

além de buscar a meta de inflação de 2%. Ainda assim, os mercados ainda acreditam que a

probabilidade maior está ern Dezembro. Além disso, a tensão em relação às eleições

presidenciais também tem deixado o mercado em alerta.

No Brasil, segue a expectativa de retomada mais firme da economia com possível redução da

Taxa Selic já em outubro. As discussões acerca do teto de gastos e reformas previdenciária e

trabalhista também seguem em alta. A votação da PEC dos gastos, se aprovada, deve dar

mais uma injeção de ânimo nos mercados, no entanto, o resultado é incerto. Até mesmo

deputados da base aliada do governo tem sugerido votar contra.

Com relação aos dados económicos a expectativa é de relativa melhora nos indicadores

locais, tendo como parâmetro as informações sobre confiança e aumento gradativo nos

investimentos.

Os mercados de bolsa e câmbio, a despeito da volatilidade ao longo do mês, parecem ter

passado por uma espécie de consolidação, após movimentos dos últimos meses. O Ibovespa

terminou praticamente estável, enquanto o dólar registrou leve alta frente ao real.

Os juros futuros seguiram em queda, o que beneficiou a maioria dos índices de renda fixa. O

IPCA de setembro de apenas 0,08%, o menor para o mês desde 1998, também foi positivo

por manter em apenas 0,57% a meta atuarial do mês.
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