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RESUMO
As principais bolsas internacionais tiveram novas sessões positivas nesta 3ª feira. Na
Europa, o destaque foi a derrota de Theresa May em votação do acordo do Brexit no
Parlamento – fato que ocorreu após o fechamento das negociações no Bloco. Nos EUA, o
índice de preços ao produtor americano veio abaixo do esperado. Algo que reforça a
expectativa de um quadro de inflação mais comportada, e diminui a pressão de um ajuste
monetário mais acelerado. No Brasil, os mercados locais tiveram um dia de ajuste:
Ibovespa encerrou em queda; enquanto DIs e dólar avançaram.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia % mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

94.056 -0,44%

7,02%

7,02%

18:22:00

4,31%

4,31%

17:59:55

BRL (R$/US$)

3,72

-0,64%

DI Jan 20

6,61%

4 p.p.

2 p.p.

6 p.p.

17:59:59

DI Jan 21

7,45%

8 p.p.

-5 p.p.

9 p.p.

17:59:59

CDS 5 anos (em p.b.)

CENÁRIO EXTERNO

183

-1 p.p. -15 p.p. -24 p.p.

18:58:07

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Sobre o Brexit: nada feito... O acordo costurado pela Primeira Ministra britânica, Theresa
May, sofreu uma derrota histórica em votação no Parlamento. Foram 202 votos a favor e
432 votos contra, uma diferença de 230 votos, e configurou uma das maiores derrotas
de um governo já registradas no Reino Unido. Após a derrota, May declarou que
permitiria que uma nova moção de censura contra seu governo fosse discutida e votada
amanhã – evento que foi confirmado logo em seguida pelo líder do Partido Trabalhista,
Jeremy Corbyn. O debate, que antecede o voto de confiança, está agendado para durar o
dia todo. A Primeira Ministra corre o risco de ser deposta do seu cargo caso perca a
votação.

Na agenda americana: PPI... O índice de preços ao produtor americano (PPI, em inglês)
registrou queda no mês de dezembro. O índice recuou 0,1% no núcleo – medida que exclui
os preços mais voláteis de energia e alimentos – em comparação com novembro, ficando
abaixo da mediana das expectativas de mercado: um aumento de 0,2% (segundo a
Bloomberg). Em sua totalidade, o índice recuou 0,2% no mês. Quando olhada em conjunto
com o PCE, a medida de inflação preferida pelo Fed, esta leitura corrobora com a visão de
que a inflação deve se manter comportada pelos próximos meses. Em suma, no cenário
atual, em que muitos indicadores já sinalizam o arrefecimento econômico em escala
global, uma inflação ancorada passa a ser um argumento mais forte para que o Fed
mantenha cautela em relação a um próximo aumento da taxa de juros.

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

SUZB3

R$ 42,30

8,46% CCRO3

R$

13,46

-3,86%

VVAR3

R$

3,32% CIEL3

R$

10,50

-3,67%

KLBN11

R$ 18,34

2,92% ELET6

R$

32,86

-3,61%

IGTA3

R$ 40,50

2,53% GOLL4

R$

24,37

-3,14%

ENBR3

R$ 15,30

2,27% ELET3

R$

30,08

-2,78%

4,98

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BRASIL

Primeiro passo dado... O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto que flexibiliza
a posse de arma. O texto assinado pelo presidente simplificou o caminho para o cidadão
obter autorização da Polícia Federal para a posse da arma, licença que prevê que o
equipamento poderá ser mantido dentro da residência ou no local de trabalho.

Batendo recordes... O governo Temer se comprometeu a pagar R$ 11,5 bilhões em
emendas em 2018, maior valor já registrado até então. O total efetivamente pago foi
cerca de R$ 10 bilhões, quase o dobro do desembolso em 2017.

Pesquisa Mensal do Comércio... As vendas no varejo, na ótica restrita (ex-veículos e
materiais de construção) registraram salto de 2,9% na margem, na série com ajuste
sazonal. O resultado veio bem acima da mediana das expectativas do mercado
(Bloomberg), de 1,0% na margem. O aumento das vendas se deve principalmente ao Black
Friday, que impulsionou as vendas nas categorias de artigos de uso pessoal (6,9% MoM),
moveis e eletrodomésticos (5,0% MoM) e de artigos farmacêuticos e cosméticos (2,8%
MoM). Por isso o dado precisa ser analisado de forma parcimoniosa. Falamos mais deste
dados no Flash Macro.

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.608

0,99%

4,04%

4,04%

18:43:21

Dow Jones (EUA)

24.045 0,56%

3,07%

3,07%

18:58:20

Nasdaq (EUA)

7.017

1,60%

5,75%

5,75%

18:58:19

IPC (México)

43.489 0,21%

4,44%

4,44%

18:38:19

349

0,35%

3,28%

3,28%

14:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

6.895

0,58%

2,48%

2,48%

14:35:29

DAX (Alemanha)

10.892 0,33%

3,15%

3,15%

15:30:17

CAC 40 (França)

4.786

0,49%

1,17%

1,17%

15:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

20.555 0,96%

2,70%

2,70%

04:15:02

SHANGAI (China)

2.570

1,36%

3,07%

3,07%

06:30:02

ASX 200 (Austrália)

5.815

0,71%

2,98%

2,98%

04:31:15

STOXX 600 (Europa)

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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