
INFORMATIVO DE
INVESTIMENTOS

OUTUBRO DE 2017



CONTEÚDO

01 Cenário Econômico 3

02 Renda Variável 7

03 Renda Fixa

Juros e Inflação 9
NTN-B 11



Em outubro tivemos uma melhora das perspectivas em relação à aprovação do

pacote fiscal nos EUA. Houve avanço na votação do Orçamento de 2018, que representa

o primeiro passo para aprovação do pacote fiscal. Com a escolha do novo Fed chairman

Jerome Powell, não deverá haver divergências das políticas monetárias que serão

adotadas com as praticadas anteriormente por Janet Yellen, mantendo a tendência de

taxas de juros em patamares baixos, com ligeiros aumentos, pautados sempre em dados

vindos de emprego e inflação, caracterizando assim uma administração mais “Dovish”.

Na Europa, o BCE sinalizou que não deverá mudar a política monetária no curto

prazo e está confortável em continuar o movimento de recompra de títulos, mantendo a

injeção de recursos na economia, com o intuito de estimular o crescimento da região.

 No Brasil, os ruídos políticos voltam a se tornar relevantes, trazendo consigo mais

volatilidade para o cenário local, mas ainda muito cedo para alterar as tendências

econômicas de curto prazo, como recuperação do crescimento, continuidade da inflação

baixa e queda das taxas de juros.

Em suma, o cenário internacional demonstra uma manutenção das políticas

monetárias adotadas anteriormente, entre elas, manutenção da liquidez monetária,

incentivo a crescimento e com movimentos cautelosos de elevação de juros, sempre

respaldado por novos dados de expectativa de emprego e inflação.

Esse ambiente global permanece favorável e auxilia na recuperação da economia

de países emergentes. Com isso, é esperada uma aceleração do crescimento nesse e no

próximo ano.

O Brasil deverá se manter nessa toada de recuperação econômica, com dados

melhores de crescimento e indicadores de inflação em patamares baixos, porém com o

aspecto político ganhando cada vez mais espaço para as perspectivas de médio prazo.

Isso se dá por conta das expectativas dos agentes econômicos em relação às futuras

propostas e projetos de país e políticas econômicas divergentes de cada possível

candidato a presidência. Veremos maior volatilidade no mercado dos principais
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indicadores, podendo levar a uma bifurcação nas perspectivas futuras, sendo o foco na

política fiscal, que será o divisor de águas no médio prazo para o sucesso da economia em

retomar um ciclo sustentável de crescimento.

Em resumo, o cenário internacional possui seus componentes de incerteza, mas

permanece benigno para a tomada de risco, com os dados de crescimento econômico

global se sustentando, inflação ainda baixa e taxas de juros baixas com tendência de

aumento gradativo. Contudo, os principais riscos estão na esfera política, seja no ambiente

internacional, como localmente, com o aumento da preocupação com o resultado das

eleições de 2018 e os rumos desta ou daquela possível administração. Internamente, a

retomada do crescimento tende a aliviar as tensões políticas e econômicas, ainda mais

que a inflação permanece baixa e controlada, mas o componente de risco que trará ainda

muita volatilidade está na agenda de reformas, a qual aparenta estar sendo cada vez mais

postergada e, consequentemente, esse movimento demandará ajustes ainda mais duros

do que os que estão atualmente em pauta.

Economia Internacional

Nos EUA, em sua última reunião de política monetária, o FOMC divulgou a ata na

qual manteve a taxa de juros entre 1,0% e 1,25% ao ano. No geral, a ata trouxe poucas

alterações a respeito da avaliação dos membros sobre a atividade econômica e inflação,

com a expectativa de que a atividade cresça em ritmo moderado e que as condições

econômicas atuais possam resultar em uma maior pressão inflacionária nos próximos

meses. A respeito dos próximos passos da política monetária, a expectativa de uma nova

alta de juros ainda em 2017 foi confirmada, desde que o cenário atual se mantenha.

Na Europa, o ECB anunciou a extensão do programa de recompra de títulos, até o

terceiro trimestre de 2018, no entanto, sem se comprometer e decretar o seu fim, podendo

ser postergado de acordo com as condições econômicas da região. Além disso, o ECB

entregou um pacote de medidas e sinais de que pretende ficar atrás do Fed no ciclo de

normalização da política monetária e que somente com surpresas muito relevantes de alta

da inflação seria possível alterar o planejamento atual.



Em relação ao conflito na Espanha, sobre a independência da Catalunha, houve

uma maior apreensão, elevando os riscos de novos movimentos por independência dentro

da Europa. Os efeitos no curto prazo podem ser um maior espaço e ambiente propício

para parlamentos conquistados por partidos que representam ideais críticos à União

Europeia. No entanto, com a continuidade de dados econômicos positivos e consequente

melhora no mercado de trabalho, esses movimentos devem ser isolados e irem perdendo

força ao invés de se tornarem novas tendências.

Na China, a escolha das novas lideranças para os próximos 5 anos demonstra a

influência do atual líder Xi Jinping. A continuidade da concentração de poder político

parece ser o principal fator para os próximos anos. Com isso, ajustes mais relevantes na

política econômica, como maior regulamentação e a desalavancagem de crédito das

empresas e governo locais, reforma das empresas estatais, e maior abertura financeira,

entre outros pontos, podem ser deixados de lado. Deverá haver mudanças, porém, sutis

no que diz respeito à composição dos fatores de crescimento do modelo chinês, como,

maiores disputas comerciais e maior influência política na região asiática. Com isso,

crescem os riscos de manutenção dos atuais desequilíbrios econômicos.

Os dados de setembro indicam recuperação da atividade na margem. Na

comparação anual no terceiro trimestre, a economia chinesa registrou alta de 6,8%,

ficando em linha com as expectativas de mercado. Verificou-se uma aceleração do

crescimento do setor de serviços, registrando alta de 8,0% no terceiro trimestre.

Entretanto, os resultados da indústria foram de desaceleração, o ritmo de crescimento de

6,4% caiu para 6,0%, em termos anuais, na passagem do segundo para o terceiro

trimestre. Os indicadores de setembro, por sua vez, registraram aumento acima do

esperado para a produção industrial e para as vendas no varejo. A expectativa do mercado

é que a economia apresente crescimento de 6,8%.

Economia Brasileira

No campo político, a votação da segunda denúncia contra o presidente Temer adiou

ainda mais a votação da reforma da Previdência. Com essa movimentação política estima-

se que esta proposta seja o equivalente a 50% da original. Com isso, já é esperado que



caso ocorra a aprovação do texto atual, será solução paliativa a curto prazo mas, para os

próximos anos, deverão ser feitos novos ajustes para a não deterioração das contas

públicas. Na ausência de avanços nesta frente, a resultante piora das condições

financeiras poderia comprometer a recuperação econômica que começa a se desenhar.

Os primeiros sinais deste impacto já puderam ser observados nas últimas semanas, com

elevação na inclinação da curva de juros e deterioração do mercado acionário.

O ano de 2018 deve mudar o foco político para as eleições. No cenário atual, as

forças potenciais continuam dispersas entre candidatos hipotéticos e há muitas incertezas

sobre as preferências dos eleitores. Em geral, a “ativação” dos eleitores para as eleições

do ano que vem deverá ocorrer bem mais à frente, a partir de junho e julho de 2018. Até

lá, o importante será as notícias de bastidores, de coordenação de alianças e definições

de apoios.

Em outubro,  o Copom reduziu a taxa básica de juros para 7,5% ao ano, o menor

patamar em quatro anos. A despeito de ser tão aguardado pelo mercado, o corte de 75bps

foi de ritmo moderado frente à reunião anterior. No entanto, gerou bastante volatilidade,

em função do controverso comunicado do Comitê. O Copom retirou do comunicado o

termo que sugeria o encerramento gradual do ciclo de corte na taxa de juros. Na descrição

do cenário, o Banco Central destacou que a atividade segue em recuperação e a inflação

está ligeiramente menos benigna.

Diante deste cenário, acredita-se que na próxima reunião de dezembro deverá

haver mais um corte na taxa de juros, em 50 pontos base, levando a taxa Selic para 7,0%

ao ano.

Os indicadores de atividade sinalizam crescimento moderado da atividade no

terceiro trimestre. O volume de serviços registrou recuo de 1,0% na margem em agosto e

superou as expectativas de queda de 0,4%. Essa contração do setor de serviços se somou

ao recuo de 0,8% na produção industrial e leve aumento de 0,1% nas vendas no varejo

(conceito ampliado), produzindo um recuo na margem de 0,4% no indicador mensal de

atividade (IBC-Br). Apesar da queda em agosto, o IBC-Br sinaliza um crescimento de 0,4%

no terceiro trimestre. Esse resultado é compatível com o crescimento do PIB de 0,1% ante

o segundo trimestre, o que confirma a expectativa de que a economia terá um crescimento

moderado nesse período e voltará a acelerar no quarto trimestre, com crescimento de

0,3% na margem.

.



Câmbio

No mês de outubro o dólar avançou 3,44% frente ao real, no acumulado do ano

apresenta rentabilidade de 0,55% e em 12 meses continua com valorização de 3,01%.

Observamos no mês de outubro uma oscilação atípica do que vínhamos

acompanhando para a cotação do real frente à moeda norte-americana. Essa pressão

recente sobre a taxa de câmbio BRL/USD tem condicionantes em sua maioria externos,

embora as incertezas políticas locais também adicionem uma dose de cautela à postura

dos mercados. Nos Estados Unidos, dois temas alteraram o comportamento global do

dólar: (a) o aumento das chances de aprovação da reforma tributária, que possui um viés

fortemente expansionista e leva ao temor de um ajuste monetário mais intenso; (b) a

transição do comando do Fed, que trouxe risco para a escolha de um nome mais hawkish

para o novo mandato. Além disso, as incertezas com a retomada da agenda econômica no

Brasil pesam, em especial o temor de incapacidade do governo de aprovar uma reforma

da Previdência, mesmo que modesta.

Por fim, a mediana para a taxa de câmbio deste ano sofreu ligeiro ajuste para cima,

passando de R$ 3,16/US$ para R$ 3,19/US$. O mercado mantém a cotação de fim de

período de R$ 3,30/US$ para o ano seguinte. De todo modo, os números seguem

próximos aos estimados (R$ 3,15/US$ e R$ 3,25/US$). O cenário externo ainda se mostra

favorável a ativos de países emergentes, apesar da expectativa de ajuste gradual das



condições monetárias. Enquanto isso, no âmbito doméstico, as maiores incertezas estão

ligadas à agenda de reformas e à eleição presidencial em 2018, o que tende a elevar a

volatilidade nos próximos meses.

Em suma, o cenário traçado para a taxa de câmbio nos próximos meses envolve (a)

manutenção do dólar menos fortalecido no exterior, com alguma reação mais ao final do

ano e (b) continuidade da atual orientação macroeconômica e aprovação de reforma da

Previdência mais branda.

Após quatro meses de alta, o Ibovespa registrou estabilidade no mês de outubro,

com leve alta de 0,02%. No acumulado do ano o índice apresenta valorização de 23,38% e

em 12 meses alta de 14,45%.
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O mês foi marcado pela apreciação da segunda denuncia contra o presidente

Temer na Câmara, a qual foi arquivada, mas não afastou as incertezas quanto à

aprovação da Reforma da Previdência.

Outro fator de destaque foi a redução da taxa Selic em 0,75 p.p., de 8,25% para

7,5%. Os economistas mostram consenso em relação a mais uma queda de 0,5 p.p.na

próxima reunião de dezembro, levando a taxa para 7%. Porém, ainda há divergência

quanto a novas reduções no início de 2018, fator que impactou o mercado de juros.

A Bolsa ainda foi impactada negativamente pela divulgação de indicadores que

vinham demonstrando retomada da atividade, como vendas do varejo, produção industrial,

IBC-br e geração de empregos. Ainda ajudando na instabilidade do índice, tivemos o início

da divulgação dos resultados do 3T17.

O cenário externo também trouxe volatilidade ao mercado. Discussões em torno de

novas medidas fiscais nos EUA e do novo nome para a Presidência do FED – Jerome

Powell – fizeram o Dólar se valorizar ante o Real, alta de 3,44%, zerando a desvalorização

observada no ano.

Devemos continuar observado alta volatilidade na Bolsa, em virtude do afastamento

das discussões em relação a Reformas e da elevação dos debates em torno das eleições

de 2018.



Juros e Inflação

A respeito da curva de juros nominais, observamos uma forte alta em quase todos

os vencimentos no comparativo com mês anterior.  O movimento da curva de juros foi

influenciado, principalmente, por uma coincidência de fatores negativos para os ativos de

renda fixa. No flanco global, a incerteza relacionada à nova composição do FED

(presidente e membros do FOMC) somada à contínua recuperação da economia

americana, tem proporcionado movimento de valorização do Dólar em relação a outras

moedas, em especial contra as moedas dos países emergentes. A alta da taxa das

Treasuries de 2 anos para 1,59% no fechamento de outubro (versus 1,47% no fechamento

de setembro) é um bom exemplo desta dinâmica, devolvendo ao cenário a expectativa de

novas altas de juros em 2018.

No mercado local, após os resultados das últimas votações no Congresso, as

chances de aprovação da Reforma da Previdência, que já não eram elevadas, foram

reduzidas. O anúncio de novos reajustes nos preços de energia elétrica, a desvalorização

do Real e as expectativas relacionadas às eleições presidenciais de 2018, pautadas pelas
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ultimas pesquisas de intenção de voto, foram os principais motivadores para o movimento

de alta nas taxas de juros futuras no Brasil.

As taxas de juros nominais médias e longas abriram, levando a inclinação da curva

a patamares altos em relação ao histórico recente. As taxas mais curtas, após leve

abertura, fecharam o mês no mesmo patamar do mês passado, demonstrando que

permanece a expectativa de novos cortes na taxa Selic. As taxas das NTN-Bs também

apresentaram elevação em menor patamar, proporcionando resultados abaixo do CDI, ou

até negativo no caso dos vencimentos mais longos, em posições já ativas, tanto nominais

como reais.

 No campo inflacionário, o IPCA do mês de outubro registrou um avanço de 0,42%.

No acumulado dos últimos 12 meses observamos uma variação de 2,70%. Analisando o

IPCA por grupos e subgrupos, o mês de outubro surpreendeu o mercado em Alimentação

no domicílio, com uma deflação de 0,17%. Esta queda menor registrada pelos preços dos

alimentos em domicílio (que continuam captando o efeito cada vez menor da questão da



supersafra) influenciou o movimento altista do grupo Alimentação e Bebidas.

Quanto ao resultado na margem, o avanço do IPCA pode ser explicado, em sua

grande parte, pelo comportamento do grupo Habitação. Os maiores efeitos foram a

incorporação da bandeira vermelha, que pressionou novamente, a tarifa de eletricidade

residencial para cima na comparação com a prévia do mês, juntamente com os impactos

do reajuste de gás de botijão.

Para os próximos meses, a expectativa contempla nova aceleração do indicador

ante o resultado de outubro. Nesse sentido, o efeito da elevação do valor cobrado pela

bandeira vermelha continua sendo o principal condicionante inflacionário do IPCA.

Em outubro, as taxas de juros reais sofreram elevação nos vencimentos mais

longos. Essa comparação pode ser observada pela linha azul-escura do gráfico abaixo,

que representa as taxas nas curvas de NTN-B no mês, e pela linha verde, que mostra as

taxas do mês de setembro.



Quadro Resumo Principais Índices

Ranking de Índices - 2011 / 2017 YTD

Período CDI IBrX-100 Fech IGP-DI IMA-B IMA-B 5 IMA-B 5+ IPCA IRF-M
out-17 0,64% -0,13% 0,10% -0,38% 0,48% -1,01% 0,42% 0,10%

1º Tri 3,03% 8,14% 0,11% 6,89% 4,09% 8,35% 0,96% 5,91%

2º Tri 2,54% -2,52% -2,69% -1,34% 1,32% -2,63% 0,22% 2,20%

3º Tri 2,25% 17,91% 0,56% 7,30% 5,18% 8,64% 0,59% 4,92%

ANO 8,72% 24,13% -1,94% 12,73% 11,48% 13,46% 2,21% 13,68%
12 MESES 11,08% 14,91% -1,08% 14,59% 13,48% 15,27% 2,70% 16,15%
24 MESES* 12,56% 26,70% 3,34% 20,13% 14,97% 23,44% 5,26% 19,31%
36 MESES* 12,63% 11,00% 5,69% 15,35% 14,54% 16,14% 6,79% 14,95%

*Anualizados
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