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Cenário Internacional
O destaque no cenário internacional ficou por conta do fortalecimento do dólar diante das
demais moedas globais, atingindo diretamente os emergentes capitaneados por Argentina e
Turquia, incluindo o Brasil com depreciação do real. Outro agravante foi a elevação das taxas
de juros de longo prazo nos EUA, que contribui para um aumento da aversão a risco global. Na
zona do Euro a crise política na Itália também contribui para elevação do risco global,
refletindo negativamente no Euro.
Cenário Doméstico
No Brasil, a aguardada redução dos juros não se consolidou, com decisão do COPOM pela
manutenção dos juros em 6,5% a.a. na reunião de maio. Esta medida foi extremamente
prejudicial ao mercado que diante do discurso do próprio BACEN na semana anterior apontava
para uma redução de 0,25%, o que não ocorreu. Atrelado ao incidente, a crise de
abastecimento ocorrida pela greve dos caminhoneiros com efeitos inflacionários e de
desaceleração no ritmo de crescimento também contribuiu, somando-se as incertezas políticas
de indefinição dos presidenciáveis a 4 meses das eleições, criando-se em termos de mercado a
tempestade perfeita, com queda de todos os ativos de investimentos.
No momento de elevada volatilidade, continuamos monitorando os fundamentos dos diversos
segmentos junto aos gestores, com os encaminhamentos a serem seguidos por eles e
efetuando ajustes finos em nossa carteira de acordo com a expertise e perfil de cada gestor.
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