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O a=O eSta quaSe nO fim e′ diferentemente do que vinha ocorrendo, O m台S de

novembro apresentou uma voia捕dade baixa e a maio「ia dos investimentos apresentou

Pequena Valorizacao. Com o fim das eieic6es′ OS merCados esfriaram e vo-taram a um periodo

de norma=za弟o que ha muito tempo nfo sevia.

Apesar de s6 assumir em janeiro de 2019, O P「eSidente eieito 」air BoIsona「o ja

COmeCOu a atuar COmO Chefe da nae富o" Em conju=tO COm O atuai governo de MicheI Temer,

Boisonaro c「iou uma equipe de t「ansicao桐erada pe-o deputado fede「a- Onyx Lorenzoni para

fazer uma transic5o tranquiIa entre os dois governos e negociar com nomes t6cnicos do atual

governo para integrarem tamb6m a equipe de BoIsonaro. Por outro lado, BoIsonaro jatem

atuado pessoalme=te na indicacao de seus futuros ministros′ COm destaque para S6rgio Moro

no comando do Minist6rio da 」ustica e Roberto Campos Neto para a presid台ncia do Banco

Central. Como nao poderia deixar de ser, O PreSidente ja acumula aIgumas polemicas em seu

in了cio de trabalho. 1sso porque nomeou alguns politicos investigados por crimes de corrupcao e

manteve poderes a partidos tradicionais como o DEM. A opos唾o ja agiu de forma a

desconstruir o discurso de combate a corrupcao bastante abordado peIo candjdato durante a

CamPanha eIeitoral.

O que foi visto nesse comeco de trabaIho 6 que os seus principais desafios ja

COmeCaram a aPareCer Para O futu「o presjdente. O prjmeiro 6 a negociacfo para as eIeic6es nas

PreSidencias da Camara e do Senado. Outro desafio e o ajuste fiscaI que vem sendo dificultado

POr medidas como o reajuste de 16% nos sa15rios do 」udici5rio e principalmente a urg全ncia da

refo「ma previdenci〔症a.

O cenario internacionaI foi um dos motivos para o bom resultado da renda vari5veI

no m全s de novemb「o. Com o tom mais brando, OS lideres dos EUA e China se 「euniram no

encontro do G20 que aconteceu na Argentina e firmaram um ′′cessar fogo′′, Onde ficou definido

que nenhum dos pafses vai impor tarifas a produtos do outro por 90 dias. Alem disso, aS

decIarac6es de 」erome Powe=, PreSidente do FED (Banco CentraI americano) de maio「

SuaViza9aO nO CicIo de alta dejuros nos EUA, ajudaram na estab硝zacfo do d6Iarfrente a moedas

de paises emergentes.
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Os investimentos em renda fixa foram os que mais ap「esenta「am estab掴dade nos

SeuS re=dimentos passada a euforia das eIeic6es. A cIasse dos IMA-B continuou com bons

「endimentos em novembro e assim como em outubro teve o meIhor 「endimento junto com a

C看asse dos IRF-M′ COnforme o gr描co abaixo. Acreditamos que apesar da melhora do

desempenho de titulos mais arriscados, uma POStu「a mais conservado「a continua sendo o mais

indicado para o momento.

A renda variivel foi novamente destaque no mes′ inc-usive atingindo m5ximas

hist6ricas na pontuac5o do Ibovespa′ O que nfo foi sustentado, POrem, O indice fechou o mes

em 89.与04 pontos′ COm VaIorizacao de 2′38%′ aCumulando alta de 17,15% no ano de 2O18.

Diferenteme=te de outros meses′ O fIuxo de capitaI estrangeiro nfo foi tao aIto nesse mes, e O

indice se sustentou com o capital nacional. 」unta-Se a isso a queda na infIac害o medida pelo IPCA

que 「egistrou defiacao de -0,21%, a OCiosidade da economia e os juros baixos, abrindo uma

OPOrtunidade de valorizacあainda maior do lbovespa para o pr6×imo ano.

Rentab掴dades - nOVembro e acumulado 2018
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