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RESUMO As principais bolsas globais operaram sem direções claras no início desta semana.
Na Europa, os principais índices fecharam as sessões com leves baixas. O STOXX 600 recuou 0,15%;
e o DAX alemão também reportou queda de 0,18%. Já nos Estados Unidos, o S&P 500 teve dia mais
positivo, fechando com alta de 0,62%. O dólar, medido pelo DXY, perdeu força frente seus principais
pares ao longo do dia, e caiu 0,50%. Na frente das commodities, o petróleo (brent) mantém
tendência de alta no ano e sobe 0,77%, reflexo do acordo da Opep pelos cortes de produção. No
Brasil, mercado tem dia de alta volatilidade. Destaque para a Petrobrás, que deve receber US$ 14
bilhões pela cessão onerosa.

CENÁRIO EXTERNO

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia % mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

91.699 -0,15%

4,34%

4,34%

18:24:00

BRL (R$/US$)

3,73

-0,48%

3,96%

3,96%

17:59:59

DI Jan 19

6,40%

0 p.p.

-1 p.p.

0 p.p.

02/01/2019

DI Jan 21

7,39% 12 p.p. -43 p.p.

3 p.p.

17:59:51

CDS 5 anos (em p.b.)

Nos EUA: serviços... Assim como na indústria, o índice de atividade do setor de serviços do ISM
(Instituto para gestão de oferta, em inglês) registrou desaceleração no mês de dezembro. Apesar de
ainda apresentar expansão a um ritmo significante, com uma leitura de 57,6 pontos (números acima
de 50 caracterizam expansão), o resultado veio abaixo dos 60,7 pontos de novembro e ainda ficou
aquém dos 58,5 esperados pelo mercado (segundo a Bloomberg). Mais tarde o presidente do Fed,
Jerome Powell, declarou que esta de olho no indicador, uma vez que uma queda de tamanha
magnitude não deve passar despercebida.

Sobre a guerra comercial: início de conversa... Autoridades chinesas chegaram hoje (07) aos EUA
para dar início a novas conversas sobre disputa comercial. Este encontro marca as primeiras
negociações frente a frente desde o G20, quando os Presidentes concordaram com uma trégua
tarifária de 90 dias. A tentativa de chegada a uma resolução deve perdurar até esta terça-feira. A
surpresa até o momento, aplaudida pela delegação americana, foi a presença do Vice-Premier
chinês, Liu He, principal consultor econômico do Presidente Xi Jingping, o que sinaliza um maior grau
de importância sendo dado às novas conversas pela China.

Banco Mundial: troca de liderança... O Presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, anunciou que
planeja renunciar seu cargo no dia 1 de Fevereiro, 3 anos antes do vencimento de seu mandato. Kim
deve se juntar a uma empresa que tem como principal foco o investimento em infraestrutura de
países emergentes. Esta saída inesperada tem potencial de gerar um conflito entre o governo Trump
e críticos do controle americano sob o Banco Mundial, atualmente a maior instituição financeira
voltada ao desenvolvimento do mundo.
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-7 p.p. -22 p.p. -21 p.p.

18:45:08

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

TIMP3

R$ 12,37

3,26% ELET3

R$

29,00

-5,01%

PETR3

R$ 28,40

3,24% SUZB3

R$

35,85

-4,58%

LAME4

R$ 19,98

2,94% BTOW3

R$

40,14

-4,43%

EMBR3

R$ 21,23

2,07% GOLL4

R$

23,90

-4,40%

SANB11

R$ 47,99

1,67% ELET6

R$

32,50

-4,30%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Sobre o Brexit: votação marcada... O Parlamento britânico retoma nesta semana o debate para votar
o acordo do Brexit. A votação deve acontecer na terça feira que vem, segundo o secretario de
Estado adjunto para o Brexit, Kwasi Kwarteng. A Premier britânica, Theresa May, afirma que
conseguiu o melhor acordo possível e que cabe aos deputados fazer sugestões.

BOLSAS GLOBAIS

BRASIL
Sobre o Ibovespa... O principal índice de mercado brasileiro apresentou alta volatilidade nesta
segunda feira (07). Após iniciar o dia em terreno negativo, e esboçar recuperação – puxada por
valorização da Petrobrás após anuncio da cessão onerosa – o Ibovespa perdeu fôlego e fechou a
sessão no vermelho. Apesar do fraco desempenho da bolsa, o CDS de 5 anos (medida de risco país)
fechou o dia em queda, ficando em torno dos 186 pontos.

Cessão Onerosa... Segundo o Valor Econômico, a Petrobrás irá receber em torno de US$ 14 bilhões
da União por cessão onerosa sobre os direitos de exploração do pré-sal. O valor, que é equivalente a
quase R$ 52 bilhões no câmbio atual, ficou mais ou menos entre o pleito apresentado inicialmente
pela estatal – de US$ 30 bilhões – e os cenários contábeis nos quais a União se dizia credora na
repactuação dos termos acordados em 2010.
Se livrando do peso morto... O novo presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, declarou que
ativos que não guardarem sinergias com a atividade principal do Banco poderão ser vendidos
durante o seu mandato.

"O mandato que me é passado é o de rígida austeridade e de maximização de valor, respeitada a
absoluta transparência. Entendemos que alguns ativos do Banco não guardam sinergia com suas
atividades principais e, nestes casos, realmente consideraremos os desinvestimentos"- Rubem
Novaes, Presidente do BB

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.557

0,97%

1,98%

1,98%

18:30:13

Dow Jones (EUA)

23.584 0,64%

1,10%

1,10%

18:45:08

Nasdaq (EUA)

6.834

1,41%

2,99%

2,99%

18:45:08

IPC (México)

42.785 0,78%

2,75%

2,75%

18:25:07

-0,15%

1,55%

1,55%

14:54:45

FTSE 100 (Reino Unido)

6.811 -0,39%

1,23%

1,23%

14:35:30

DAX (Alemanha)

10.748 -0,18%

1,79%

1,79%

15:30:17

CAC 40 (França)

4.719 -0,38% -0,24%

-0,24%

15:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

20.039 2,44%

0,12%

0,12%

04:15:02

SHANGAI (China)

2.533

0,72%

1,57%

1,57%

06:30:01

ASX 200 (Austrália)

5.683

1,14%

0,65%

0,65%

04:37:19

STOXX 600 (Europa)
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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