
●

●

」巳M,へ
&

CARTA MENSAL

NovEMBRO 2018

Outubro foi um m台s de alta volat航ade nos mercados interno e externo, Ora POr

COnta das eIeic6es presidenciais no Bras=′ Ora Pelas disputas comerciais e tens6es poIiticas no

exterior. A polarizada disputa eleitoral entre 」air BoIsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), que

terminou no dia 28 de outubro com a vit6ria de BoIsonaro, trOuXe uma aIta volat冊ade ao

mercado de capitais brasileiro fazendo com que aIguns titulos tivessem 6timos rendimentos no

mes em funcao da redu軍o dos p「emios de risco dos ativos.

O primeiro turno das eleis6es de 2O18, que OCOrreu nO dia 7 de outubro, marCOu

aigumas novidades que marcariam o ano eleitoral brasiieiro. Comecando pe-a grande renovacao

que o Cong「esso Nacional sofreu′ alguns membros conhecidos da po臨ca nわconseguiram

「eeleicfb como o presidente do Senado Eunicio Oliveira, a eXヤreSidente Dilma Rousseff, O

deputado Romero 」uca’entre OutrOS. Por outro iado′ aPOiados na onda BoIsonaro, Surgiram

nomes como Alexandre Frota′ Kim Kataguri e o pr6prio f冊o do candidato eleito, Eduardo

BoIsonaro que se tornou o deputado federaI mais votado da hist6ria com l,8 m冊fo de votos.

Em 2019′ O Senado Federa圧er5 ampla re=OVaC5o de sua composi弟o, enquantO a Camara dos

deputados tera metade da sua composicao 「enovada. Outra novidade para uma e-eicao

PreSidencial foi o gra=de ndmero de votos brancos′ nulos e abstenc6es, que SOmaram 42

m冊6es de pessoas que nわescoiheram nenhum candidato a presid仝ncia nesse segundo turno.

O primeiro tumO foi vencido por 」air BoIsonaro, que Obteve 46,03% dos votos,

COntra Femando Haddad que obteve 29,28% dos votos no primeiro turno. Ciro Gomes saiu com

12′47% em terceiro霊ugar. Fe「nando Haddad buscou um discurso mais ao centro para tentar

COnSeguir os votos de Ciro Gomes e Ge「aldo AIckmin′ enquantO BoIsona「o, que ainda se

recuperava de um atentado sofrido em setembro, Pe「maneCeu COm O meSmO discurso de

antipetismo・ Apesar do esforco da esquerda peIa campanha de Fernando Haddad, que at6

COnSeguiu reagire encostar nas pesquisas de i=tenCfo de voto, nO dia 28 de outubro」air Messias

Boisonaro foi eIeito Presidente do Brasil com 55,10% dos votos.

As tens6es entre Estados Unidos e China aumentaram com novas atitudes dos

governos. O presidente Donald Trump anunciou a imposicfo de mais tarifas de importacfo aos

PrOdutos chineses, que POr Sua VeZ reSPOndeu com uma quejxa a OMC (Organizacfo Mundial
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do Comercio〉. lnfluenciados por esta disputa comerciaI, POr PrObIemas fiscais da it訓a e o nao

avanco das negociac6es do Brexit os ativos inte「nacionais tiveram fortes baixas no mes.

Os ativos em geraI tiveram uma boa reacao a eleicao de BoIsonaro a p「esidencia do

Brasil. No mercado de renda fixa os titulos de maior risco como IMA-B e IMA-B5+ tiveram

rendimentos bastante positivos de 7,14% e lO,66%, reSPeCtivamente. Com a vitdria de

Boisonaro, a eXPeCtativa que as 「efo「mas estruturais acontecam fizeram com que as taxas de

juros futuras fossem ajustadas para baixo, traZendo impactos muito positivos nos p「ecos dos

tituIos pl]bIicos.

O lbovespa fechou o mes de outub「o com valoriza9fo de lO,19% aos87.423 pontos.

No acumulado do ano a boIsa brasileira desponta como o meIhor investimento, COm Valorizacfo

de 14,43%. Destaque para o seto「 financeiro, que registrou altas nos papeis de Bradesco

〈19,70%), Ita心(11,60%) e Banco do B「asil (45,20%). Vaie salienta「tambem que outubro marcou

um mes de grande procura por ac6es de emp「esas b「asiIeiras por parte de fundos Iocais,

SOb「etudo institucionais.

Rentabilidades - Outub「o e acumuiado 2018
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