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DESTAQUES 
 
O mês de junho foi marcado em grande parte pela piora do cenário mundial em relação as questões comerciais dos EUA 
com China, Europa e Canadá. Essa piora acabou gerando uma valorização do DXY (0, 52%), embora em magnitude menor 
que os meses anteriores. Vale ressaltar que as prévias de crescimento do PIB americano apontam para algo de 4%, o que 
ajudou no movimento observado do USD.  
 
Em relação ao BRL, além dos fatores externos, tivemos uma mudança na atuação do Banco Central Brasileiro, com um 
aumento expressivo no volume de swap ofertado, assim como via leilão de linhas. Apesar do fluxo cambial divulgado pelo 
BC ter sido positivo, o alto volume colocado no mercado através dos instrumentos de swaps acabou por impactar a curva 
de juros em dólar (FRA cambial). Os leilões de linha no final do mês acabaram por aliviar a pressão nas curvas de juros em 
dólar. No mês, mesmo com todo esse volume de intervenção no mercado de cambio, o BRL acabou desvalorizando 3,17% 
no mês, movimento observado quase que em todas moedas de países emergentes. O book de moedas mantivemos viés 
para posição vendida em BRL e estratégias tomadas em cupom cambial. 

 
Curva de Juros 
 
A projeção dos juros no mercado futuro elevou-se sobremaneira, adicionando prêmio na curva de juros, para o prazo de 1 
ano o juro médio projetado encerrou o mês em 7,65% (de 7,25 %), para 2 anos em 8,82% (de 8,35 %) e para 5 anos em 
10,89% (de 9,50%). No mercado de juros reais apreçado pelas NTNBs, a oscilação foi de aumento dos prêmios na curva. O 
título para vencimento 2023 encerrou o mês em 5,51% (de 5,28 %), enquanto para 2050 em 5,91% (de 5,70%). A inflação 
implícita no mês de junho elevou-se, não apenas pelas expectativas de médio prazo como pela inflação corrente mais 
pressionada (em especial por pressão em alimento) em decorrência da greve dos caminhoneiros. Taxas de juros americanas 
seguiram em níveis elevados, ao redor de 2,9% a.a. na taxa de 10 anos, por conta do discurso mais duro do FED e aceleração 
do crescimento americano acompanhado de inflação ao redor da meta.  
 
 

DESTAQUES INVESTIMENTO NO EXTERIOR 
 
O mercado apresentou volatilidade no mês, com intensas oscilações em ações, Treasuries e no preço do petróleo. Liderando 
os temas mais relevantes, a preocupação com as guerras comerciais impactou o PIB global. Considerando os retornos totais, 
os títulos de High Yield caíram 0,5 bps, com destaques positivos sendo varejo, produtos farmacêuticos e energia. Os 
destaques negativos foram os setores de Seguros, Alimentos & Bebidas e Máquinas de Construção. O índice Merrill Lynch 
global High Yield apresenta queda de 0,73% no acumulado do ano. Contraintuitivamente, considerando rating, títulos de 
menor qualidade out performaram novamente no mês.  
 
As novas emissões têm suportado o mercado durante o ano e junho foi um mês fraco, com um volume total de apenas USD 
16,2 bilhões, bem abaixo da média de USD 26,2 bilhões de junho nos últimos cinco anos. No acumulado do ano, novas 
emissões totalizam USD 126,3 bilhões, uma queda de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. Os fluxos de 
fundos continuaram a ser um desafio para a classe de ativo, uma vez que as saídas reportadas totalizaram USD 3 bilhões.  
Não houve inadimplência, sendo o terceiro mês desde o início de 2012 sem ocorrência de default. De acordo com o 
JPMorgan, isso representa uma média mensal de 2,8 defaults e USD 5 bilhões em volume nos primeiros seis meses do ano. 
No segundo trimestre, um total de USD 1,5 bilhão entrou em default, o que foi o menor total trimestral desde que o valor 
de USD 1,1 bilhão ficou inadimplente no 4T13, um período que registrou uma inadimplência média de US $ 13,5 bilhões 
por trimestre.  
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País/Região Tema Situação Atual Perspectivas

Atividade e 

Inflação

Os principais indicadores de crescimento do mês de 

abril, divulgados ao longo de junho, surpreenderam 

positivamente. A inflação avançou 2.86% na leitura 

de maio e se manteve distante da meta de 4.5%

Apesar da surpresa positiva nos indicadores de

atividade do mês de abril, os indicadores de maio

devem ser fortemente prejudicados pela greve dos

caminhoneiros e adicionar incertezas para a trajetória 

da atividade para o restante do ano. Um exemplo

disso é a produção industrial de maio que recuou

10,9% em relação ao mês anterior.

Política 

Monetária

O COPOM em sua reunião de política monetária de 

junho, manteve a Selic inalterada em 6,50% pela 

segunda vez consecutiva.

O BC, na comunicação divulgada após a decisão,

afirmou que as próximas decisões serão pautadas

com foco na evolução das projeções e expectativas

de inflação, do balanço de risco e da atividade

econômica. O BC observou também que não assume

relação mecânica entre choques cambiais e a política

monetária. Apesar disso, em caso de taxas de câmbio

acima das utilizadas pelo BC em seus modelos, as

projeções de inflação para 2019 podem sofrer

pressão e desancorar as expectativas do mercado.
Principais indicadores seguem mostrando desaceleração marginal da atividade. O núcleo da inflação acelerou em maio, mas segue abaixo da meta estipulada pelo ECB.

Fluxo de Capital 

Em maio, as transações correntes mostraram

superávit de US$ 729 milhões. Como porcentual do

PIB, o déficit em conta-corrente acumulado em 12

meses avançou de 0,55% para 0,65%. Os passivos

de investimentos em carteira registraram saídas

líquidas de US$ 6,4 bilhões enquanto o investimento

direto no país registrou entrada de US$ 3,0 bilhões.

Com aumento das incertezas políticas e a melhora

gradual da economia colocada em xeque, o ingresso

de capital estrangeiro pode tornar-se mais escasso.

O IDP no entanto, deve continuar financiando com

folga o déficit em transações correntes.

Político

PolíticoAs pesquisas ao longo do mês de junho

mostraram pouca alteração em relação as pesquisas 

divulgadasem todo o primeiro semestre. O cenário

ainda mostra liderança do deputado federal Jair

Bolsonaro, falta de tração por parte dos candidatos

de centro e altas taxas de indecisão por parte dos

respondentes.

O cenário de eleição pulverizada e alta indefinição do

eleitorado brasileiro, alimentam incertezas sobre o

desfecho da eleição e não garantem vitória de

candidatos que apoiam continuidade da agenda

fiscal. Além da necessidade de defender a agenda

fiscal, a manutenção de um Congresso fragmentado

indica que novo presidente precisará ter capacidade

de aglutinar partidos para garantir governabilidade e

aprovação de reformas.

Brasil
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Fonte: Claritas Administração de Recursos Ltda.* 
 
*Relatório elaborado pela Claritas Investimentos, Gestora dos fundos Unimed RV15 FI Multimercado. A Claritas 
Administração de Recursos Ltda. (“Claritas”) não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer 
outro ativo financeiro. Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem caráter meramente informativo e é para 
uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas 
a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Claritas.  

País/Região Tema Situação Atual Perspectivas

Global I
Crescimento 

Global 

Moderação do crescimento global, com exceção dos 

Estados Unidos, que mantiveram forte ritmo de 

crescimento na esteira dos incentivos fiscais 

aprovados no final do ano passado e no primeiro 

trimestre deste ano.

Com a economia dos Estados Unidos apresentando

boa performance relativa, o cenário de dólar forte a

nível global deve persistir. O dólar forte e o aumento

das taxas de juros americanas tornam o cenário mais

desafiador, especialmente para países emergentes.

Global II Protecionismo

Assim como nos meses anteriores, junho trouxe a 

continuidade do enfrentamento comercial entre 

Estados Unidos e outras potências mundiais. Os 

Estados Unidos estabeleceram o dia 7 de julho para 

efetivar tarifas sobre US$ 34 bilhões de importações 

chinesas. Além da China, outras potências planejam 

retaliação ou já implementaram tarifas sobre 

produtos americanos, como é o caso do Canadá.

Com a volta dos ruídos relacionados ao conflito entre

Estados Unidos e China, aumenta-se a incerteza

relacionada ao comércio global. O cenário mais

incerto pode levar a uma deterioração das condições

financeiras via sentimento de risk-off.

EUA 
Atividade e 

Inflação

O PMI americano (ISM) continuou acelerando em

junho, ao contrário de outras regiões que

apresentaram moderação no crescimento. A inflação

seguiu avançando acima da meta de 2.0% na

comparação anual.

Perspectiva de aceleração da curva de crescimento

dos Estados Unidos ao longo do ano.

Zona do Euro 
Atividade e 

Inflação

Os principais indicadores seguem mostrando

moderação da atividade. O núcleo da inflação

desacelerou em junho e segue distante da meta

estipulada pelo ECB.

A política monetária acomodatícia, somada às

condições favoráveis de crédito e mercado de

trabalho em recuperação devem fornecer suporte

para retomada da atividade e inflação européia.
Apesar da implementação de medidas por parte do governo chinês com intuito de promover um “soft landing” da economia chinesa após anos de forte expansão, os principais indicadores de crescimento na China ao longo de maio seguiram mostrando resiliência.Expectativa de desaceleração gradual, em linha com medidas implementadas pelo governo chinês que tem como principal objetivo tornar o nível de crescimento mais sustentável. Apesar disso, o forte começo aponta para nível de crescimento acima de 6,5%

China Atividade

Com a implementação de medidas por parte do

governo chinês com intuito de promover um pouso

suave da economia chinesa após anos de forte

expansão, os principais indicadores de crescimento

na China mostraram desaceleração no mês de junho.

Expectativa de desaceleração gradual, com as 

projeções ainda apontando para taxas de 

crescimento acima de 6,5% em 2018. No entanto, 

com o risco de "guerra comercial" com os EUA 

intensificado, a possibilidade de desaceleração 

abrupta pode aumentar e levar o governo chinês a 

adicionar mais estímulo à economia.


