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Algumas preocupações a nível global persistiram durante o mês de outubro: eleição de

Trump confirmada em novembro; os desdobramentos do Brexit; e a provável elevação de

juros nos EUA ainda este ano. Em função disso, vimos um mês de elevação dos juros globais

e a consequente redução do apetite ao risco pelo investidor estrangeiro.

Nos EUA, a primeira prévia do PIB do terceiro trimestre veio acima do esperado, com

crescimento de 2,9% na variação trimestral. As projeções apontavam para 2,6%. Na Europa,

os destaques foram a produção industrial da Zona do Euro que apresentou crescimento de

1,6% em agosto e o PIB doo Reino Unido que cresceu 0,5% no terceiro trimestre deste ano,

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter a taxa de juros inalterada e continuar com o

programa de afrouxamento monetário como forma de reforçar a retomada económica.

No Brasil, as expectativas com relação à retomada económica reduziram o ímpeto. Pela

sexta semana consecutiva, piorou a mediana das estimativas para o desempenho do PIB

brasileiro. Há um mês, o Relatório Focus apontava para uma queda de 3,19%, agora o recuo

esperado é de 3,37%. Para 2017, o crescimento projetado que já foi de 1,30%, agora é de

1,13%. As quedas ern indicadores importantes, como vendas no varejo e produção

industrial, além da forte oposição às reformas programadas pelo governo têm sido

responsáveis pela diminuição do otimismo.

O ponto positivo foi o início de um novo ciclo de queda na taxa Setic, de 14,25% para

14,00%. Foi o primeiro corte desde outubro de 2012. Embora pequeno, o corte dá início a

um ciclo que deve durar todo o ano de 2017, quando a Selic deverá encerrar o ano em

10,75%, segundo o Relatório Focus.

A inflação também segue desacelerando, conforme esperado, com alta de 5,78% no ano e

7,87% em 12 meses. Embora acima da meta, de 4,5%, é a primeira vez que no acumulado de

12 meses o IPCA fica abaixo de 8% desde fevereiro de 2015.

Na renda fixa, o destaque mensal ficou por conta dos índices prefixados, IRF-M1+ e IRF-M,

com 1,35% e 1,22%, respectivamente. No ano, o 1DKA20 (IPCA) lidera com 50,26% de

valorização. Na renda variável, o Ibovespa acumulou alta de 11,24% em outubro com maior

participação do investidor estrangeiro. No ano, a alta é de 49,77%.
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