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Ativos de Investimentos
R$ 35.854.947,23

Cenário Internacional
EUA - Continua um cenário com tendência de pressões inflacionárias, porém com um
crescimento sólido e saudável. A economia permanece em pleno emprego. O Fed
anunciou mais uma alta de juros de 0,25%, dentro das expectativas do mercado. O
acirramento comercial entre EUA e China vem causando uma preocupação global. O
Governo Trump continua com uma postura mais dura frente às negociações comerciais
internacionais.
China - A economia demostrou sinais de desaceleração e o processo de desalavancagem
da economia parece passar por um momento de maior incerteza, com os ativos chineses
apresentando forte depreciação ao longo das últimas semanas.
Europa - Os indicadores de crescimento mostram uma economia em níveis ainda
saudáveis, mas com claros sinais de arrefecimento na atividade econômica.
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Cenário Doméstico
Com o cenário de indefinição política, é quase que impossível se vislumbrar qualquer
aceleração da economia neste momento. A greve dos caminhoneiros ainda gera efeitos
incertos. A inflação apresentou uma acentuada elevação, muito em função da greve dos
caminhoneiros, com indicativo de uma questão pontual e localizada. Contudo os
indicadores da inflação continuam demostrando um quadro de baixa pressão inflacionária
na economia. O Banco Central e o Tesouro Nacional atuaram de maneira conjunta para
prover liquidez e racionalidade aos mercados de câmbio e juros, frente a volatilidade no
mês destes mercados.
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