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O m台s de setembro trouxe um cen訪o um pouco mais def面do no ambito poIitico.

Na economia, destaque para manutencao dosjuros no mercado intemo e elevac5o dosjuros no

mercado americano′ O que levou a uma valorizacfb do d6lar frente a moedas de paises

emergentes, inclusive a do Brasil.

A poucos dias das eieic6es′ O Cendrio comeca a ter uma maior definicao majs c!ara

de quais candidatos de fato disputarao a presid台ncia da Rep聞oiica: BoIsonaro e Haddad. Por 6

VOtOS a l, O Tribunal Superior EIeito「ai (TSE〉 decidiu 「ejeitar o pedido de candidatura do ex-

PreSidente Luiz Inadoしula da SiIva′ COm isso o PToficia=zou a candidatura de Fernando Haddad,

COm ManueIa D’awila de vice. Apontado como o candidato deしuia, Haddad obteve um forte

CreSCimento nas pesquisas de inten辞o de voto, inclusive empatando com o candidato 」air

BoIsonaro′ atua川der nas pesquisas, em um PrOV5veI segundo turno. Por out「o lado, OS

Candidatos um pouco mais de centro como Marina Silva e Geraldo AIckmin perderam forca

COnSO桐ando uma forte polarizacfb nos votos entre Boisona「o e Haddad" Essa polarizacfo

elevou′ e deve permanecer assim′ O nivei de vola硝dade do mercado, Principalmente de renda

Va「i5vel′ que aPreSenta aIta sensib掴dade aos resultados das pesquisas.

No lado da po怖ca mo=et鉦a, O COPOM (Comite de Politica Monetaria) manteve a

taxa dejuros em 6,5% ao ano, POr6m sinalizou a possib掴dade de iniciar um novo cicIo de alta

dos juros ainda esse ano, mais cedo do que o mercado previa. A decisあfoi tomada po「

unanimidade Ievando em considera誇O O atual baixo ritmo da recuperacao econ6mica brasileira

e por entenderem que as expectativas sobre infIacao ainda estao em um niveI aceitive上O IBC-

Br (indicador mensal de atividade do Banco CentraI), COnSiderado como uma pr6via do PIB,

avancou O,57%, jきa infIa弟o medida pelo IPCA de setembro apresentou aIta de O,48%.

No ambito extemo, OS destaques foram a eieva軍o da taxa de juros ame「icana em

25 pontos base′ Para O intervalo de 2,0% a 2,2与% ao ano e a disputa comercial entre EUA e

China. A elevacfo da taxa de juros nao foi nenhuma surpresa, POrem ha a possib消dade de o

aperto monet5rio ser而ensificado atingindo ainda mais o mercado mundial. No novo capituio

da guerra comerciaI, O PreSidente Donaid Trump anunciou uma ta「ifa extra de lO% sobre US$

200 b冊6es em importac6es chinesas at6 o final deste ano.
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A possib冊ade de o Banco Central do B「as旧niciar um aperto monet5rio antes do

esperado pelo mercado′ fez com que aIguns t剛os de renda fixa perdessem um pouco da sua

recuperac5o quevinham apresentando ap6s um m全sde inst∂b航dade. Porconta disso, OS fndices

que cont6m NTN-B de vencimentos mais Iongos′ COmO O IMA-B e lMA-B5+, enCerraram O meS

nO CamPO negativo.

Mesmo com a instab帖d∂de gerada por conta da proximidade das eleic6es, O

Ibovespa terminou o mes de setembro com a-ta de 3,48% aos 79・342 pontos. Eventos como a

forte valorizacao do d6Iar′ das commodities e forte entrada de recursos estrangei「os foram

fundamentais para o desempenho positivo de grandes empresas como petrobras (9,74%〉 e Vaie

(11,56%), O que刷uenciou a valorizaeao do lbovespa no mes.

Rentab掴dades - Setembro e acumulado 2018

0揃%0講」昌0圭高1詣

Projec6es Macroecon∂micas

LEMA ECONOMIA & FINANCAS

Avenida Santos Dumont, 306O. saIa 721 - Edif「cio C∂SabIanca

CEP: 601 50-162 - Aldeota - Fortaleza-CE

WWW.1emaef.com.br


