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A economia americana segue superando as p「QJe印eS de grande parte dos economistas,

PermaneCendo em um nfvel de atividade e⊂On6mi⊂a aCeIerado e constante. Com 3,与%, a taXa de

desemprego em novembro atingiu o menor niveI desde 1969, indicando que o mercado de

trabalho permane⊂e forte.

No que tange as negocla〔OeS entre EUA e China, Lar「y Kudlow, diretor do ConseIho Econ6mico

Nacional da Casa Branca, dedarou: ’’os EUA e a China est5o ′’pr6ximos’’de um aco「do comercia上

mas que o gove「no esta preparado para ir embora se nao conseguI「OStermOS que des匂a’’.

lnfo「mac6es intemas da Casa Branca indicam que a trajet6「ia das negocla〔OeS SegUe bem・ Os

negociadores norte-americanos e chineses estao traba冊ando para concluir a primei「a fase do

acordo comer⊂ial, que eSt5 sensivel ao grau de compromisso e aceitacao da China quanto a aiguns

termos de curto prazo impostos porTrump.

O D6!ar voltou a ganha「 forca no mes de novembro. A moeda americana, qUe Vinha de uma

maxima de R$ 4,18 na metade do mes de outubro, Caiu abaixo dos R$ 4,00 no encer「amento do

mes devido a tregua na guerra 〔OmerCiaI ent「e EUA e China e a aprova軍o da reforma da

Previden⊂ia no Senado. Com o aumento das incertezas po冊cas no B「asil e na America Latina no

que se refere a percepcao de risco por parte dos investidores e frust「aE訃o nos leiI6es da se軍o

OnerOSa do pre-Sal, a 〔Ota〔fo do d6Iarfrente ao rea! fechou em a!ta de与,7% em novembr〇・
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Segundo dados do Banco Central′ Ofluxo cambial no mes

de novembro regist「ou mais uma queda, aPrOXimadamente

US$ 5,691 bilh6es, aCumulando um deficit de US$ 27,465

no ano de 2019. Em termos econ6micos, eSte reSu看tado

reforca o n予vei a!to do d6lar, Visto que o fluxo da moeda

ame「icana no ambiente brasi看eiro encontra-Se em queda.

A queda na taxa dejuros domestica explica em parte a

desvaloriza軍O e manutenCaO do nivel mais alto do

C台mbio. Com o baixo n子ve! da taxa dejuros brasiIeira, O

fIuxo de demanda por real diminuiu, ja que parte do

CaPitaI especulativo em d6lar entrava no Bras=　por

OPeraC6es conhecidas como carry-trade・ Essas operac6es

tinham objetivo de obter financiamentos externos,

emitindo titulos de divida de taxas high yield (titulos de

divida maio「 risco no mercado externo) e apIicar em

mercados emergentes com taxas maiores′ a fim de obter

「entab帖dade com a diferen!a entre eSSaS taXaS, COmO era

o caso do Brasil.

Segundo o埴mo relat6「io Focus do Banco Cent「al′ O

d6la「 prQjetado pa「a o final de 2019 e 2020 saltou de R$

4,00para R$4,1与em2019eR$4,01 para R$4,10em2020.

●　●　●

O mes de novembro foi marcado pe!a maior queda no

ano do valor de mercado da maioria dos t子tuIos p11b看icos

negociados. O valor de mercado de carteiras compostas

POr t血los p11b=cos atreIados ao IPCA (NTN-B) foram os

mais afetados.

Os titu!os e fundos classifi⊂ados　⊂OmO renda fixa,

diferentemente do que o nome sugere, naO POSSuem

rentab帖dade fixa. Esses ativos apresentam variacao 〔陸涌a

nos seus pre印s e valores de cotas, O que Chamamos de

marca軍o a mercado, Estava「-aCaO Sed台peIa p「ecifica軍o

diaria dos tituIos que o fundo possui em carteira,

baseando-Se nO Valor e 」u「OS dos航uIos negociados no

mercado.

Para os RPPS’s′ eSSe mOVimento de queda novalorde cota

foi per⊂ebido na rentab囲ade dos fundos de renda fixa

que possuem estes titulos em carteira. Notou-Se

PrincipaImente nos fundos que seguem como referencia

(benchmark) o IMA-B言mpactando de forma mais ampIa os

fundos que possuem um prazo m6dio da carteira

(duration) mais long○○ COmO OS IMA-B与十・
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Abaixo, POdemos analisar o comportamento da cun伯dos ju「os negociados ent「e o finaI de

Outubro e o inieio de dezembro:

Curva de Juros - Novemb「o
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Tomando ⊂OmO base de comparativo o registro da curva em 31/1 0/201 9 e 29/1 1 1201 9言dentifica-Se

um descolamento pa「a cima da curva, OCO「rendo de forma acentuada entre os t触ulos de prazos

medios aos Iongos. Esse aumento dos juros negociados pelo mercado impactou negativamente

nos valores dos titulos negociados em 31 /1 0/201 9.

Mas o que a⊂Onte⊂eu que O⊂aSionou esse aumento nosjuros nego⊂iados?

A escaIada novalordo d6larfrente ao ReaI causou um aumento na percep軍o de risco do mercado

quanto a expectativa em torno da inflacao e possiveis movimentos na po冊⊂a mOnet鉦a brasiIeira.

Temendo press6es inflacion緬as, a reaCaO natural dos investidores e de ante⊂ipacao, aumentando

assim osjuros negociados.

E impo鴫nte ressaltarque quando osjuros negociados no mercado aumentam, O P「e印dos tfuIos

no me「⊂ado ⊂ai. Analisamos no gr帥co ’.Rentab棚ade Tesouro IPCA+’’(Pr6xima pagina) o pre印de

um dos titulos negociados, O Tesouro IPCA+.

Com esse aumento dos ju「os negociados, O Pre印do Tesou「o iPCA+ 204与teve perda de 7,98%

apenas no mes de novembro・ Em contraponto’aCumuIa um ganho de与8,17% no ano e 66′2与% em

12 meses, reflexo de queda na taxa dejuros no perfodo.

O mercado sofre os⊂ilac6es 〔OnStantemente re¶etidas nos valores dos ativos′ POr isso e jmpo鴫nte

que a estratく専a para a gestao de recursos tenha uma perspectiva de Iongo prazo, COm reVis6es e

an訓ses peri6dicas dos fatores econ6micos envoIvidos.

RefIetindo esse ⊂enario, aS PrQjec6es do mercado no批imo ReIat6rio Fo⊂uS, emitido peIo Banco

Cent「a!, foram revistas.
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Rentabilidade TEsou「o IP⊂A+
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Fonte: Tesouro Direto

Para o IPCA, a PrQ]eCaO Para O fim de 2019 saiu de 3,31%, medida no in宿o de novembro, Para

3,84%. O lndice em novembro, atingiu o maiorresultado para o mes desde 201与, COm UmaVarlaCaO

de O,与1%, qUe a⊂UmuIou 3,12% no ano e 3,27%. Despesas pessoais (1,24%) e AIimentos e Bebidas

(0,72%) foram os grupos que mais impactaram no resuitado.

Para o ⊂台mbio, a PrQje〔きo do mercado saltou de R$ 4.00 para R$ 4,1与. O presidente do Ban⊂O

Cent「ai′ Roberto Campos Neto, afirmou que quaIquer movimento adicional na po圃ca monetaria

deve ser feito com cautela, maS que a autOridade moneta「ia agira CaSO O d61ar venha ser uma

ameaEa a infiaeao.

O PIB tambem so什eu altera軍o em sua expectativa para 201 9 e 2020. A prQJeCaO e que a eCOnOmia

brasiIeira cresca工1% e 2,24% em 2019 e 2020, reSPe⊂tivamente。 Esse aumento refIete medidas de

est予mulo de ⊂urtO PraZO e uma melhora na perspe⊂tiva quanto a continuidade das reformas

estruturais necess三両as. Mesmo ⊂Om O aumentO da previsきo de ⊂「eS⊂imento, O reSuitado ainda

indica um processo de estagna軍o da atividade econ6mica. Os setores da jnddst「ia e serviaps

Seguem OPerando muito abaixo do seu potenciai de produ軍o desde o come印de 201与.

Um fator que deve ser observado quando faIamos de aumento do c「escimento e renda per capita

e a produtividade do trabalhador. De acordo ⊂Om dados da PNAD, a PrOdutividade agregada por

hora trabalhada do brasileiro apresenta um baixo cres⊂imento。 Sendo considerada estagnada

desde 198O. Grande parte do resultado estirela⊂ionada principalmente ao desempenho do setor

de servi印s, que ⊂OnCentra aPrOXimadamente 70% das horas t「abalhadas no pais e foi bastante

afetada por efeitos da recessao iniciada em meados de 2014.

Desde 2016 a economia brasileira passa por uma transi串o de um modelo de fo巾e interven軍o

estataI, que entrOu em decadencia com aumento substanciaI dos gastos e divida pl]blica e

inefi⊂ien⊂ia quanto a utiliza軍o destes re⊂urSOS.
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Para que o Brasil voIte a crescer de forma sustentivei′ e neCeSS三晶o que as reformas estruturais

COntinuem, de forma a simplifi〔ar e melho「a「 o ambiente de neg6cios brasileiro′ POSSib亜ando a

abertura do mercado e o aumento da confian印dos agentes econ6micos.

RENTA馴=DAD書S (%) " NOVEM甘RO E ACuMUしADO 2019
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AVISoしたGAし

As Informac6es foram obtidas a partir de fontes pdbIieas ou prIVadas consideradas confiaveis′ Cu」a reSPOnSab吊dade peia

corre〔aO e VeraCidade nわ6 assumida peIa LEMA′ Pelo tituIar desta marca ou por qualquer das empresas de∴Seu gruPO

empresaria上As informac6es disponiveis. nfo devem ser entendidas como coiocacfo, dlStribu喧O Ou Oferta de fundo de

jnvestimento ou qualquer outro valor mob障rio. Fundos de investimento nfo contam com a garantia do AdminlStrador do

fundo, Gestor da carteira, de qualquer me〔anismo de seguro ou’ainda’do Fundo Garantidor de Cr紺tos - FGC. Renta帥dade

obtlda no passado nきo representa garantia de rentab航dade futura. As estrategias com derivativos′ u帥zadas como parte da

PO蘭ca de investlmentO de fundos de investimen〔o, POdem resulta「 em s喧nificativas pei-das para seus ⊂Otistas superiores ao

capital apIicado e a consequente obriga〔fro do cotista de aportar re⊂urSOS∴adi⊂ionais para cobrIr O Prejuizo do fundo. Ao

-nVeStldor e recomendada a leitura 〔=idadosa do p「ospecto e reguIamento do fundo de investimento ao ap=Car SeuS reCurSOS.

Para ava"a軍o da performan⊂e de um fundo de investimento, e re⊂Omendivel a an訓se de, nO minimo, 12 (doze) meses. Os

valores exibldos est5o em Rea! (BRL). Para os ⊂alculos foram u帥zadas observac5es Di5rias.
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