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Economia Internacional
EUA - Continua no compasso espera a definição do FED (Federal Reserve) sobre a
alta dos juros americanos, os principais indicadores ainda não são confortáveis a
ponto de uma alta dos juros. Há um consenso de mercado que este aumento deve
ocorrer ainda no ano corrente.
Zona do Euro – O Banco Central Europeu (BCE) apesar de manter a política
monetária, sinalizou que deve aumentar os estímulos monetários para os próximos
meses, fomentando desta forma, uma maior contribuição para uma melhora nas
expectativas da economia global, principalmente depois da saída do Reino Unido.
China - O resultado de 6,7% do PIB no segundo semestre, deixou o mercado mais
animado, diante do temor de desaceleração da economia chinesa, porém é cedo
para avaliação do futuro, com receio dos mercados quanto ao risco de crédito.
Economia Doméstica
Brasil – O cenário político continua como o centro dos noticiários e influenciando
diretamente na economia. Tivemos a renúncia na Presidência da Câmera por
Eduardo Cunha, e em seu lugar foi eleito Rodrigo Maia (DEM-RJ). Em termos
políticos ganha o governo Temer que terá mais partidos em sua base. Em agosto
continua o processo de impedimento da presidente Dilma, o que deve protelar os
ajustes a serem votados pelo congresso em favor da política fiscal. Quanto a equipe
do Banco Central, já em sua primeira reunião, deu um caráter de maior eficiência e
celeridade na ATA do COPOM, agradando desta forma o mercado.
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