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RESUMO
Os mercados de NY ganharam força, após as bolsas da Europa terem
apresentado um desempenho mais fraco na sessão desta 5ª feira. Lá fora,
investidores seguem atentos às negociações comerciais envolvendo EUAChina, além das discussões em torno do Brexit. Por aqui, o otimismo
prevalece e o Ibovespa rompe a barreira dos 95 mil pontos, encerrando a
sessão próxima da máxima do dia.

CENÁRIO EXTERNO
Sobre a guerra comercial ... Autoridades chinesas confirmaram nova visita
do vice Premier chinês, Liu He, aos EUA. Liu He é o principal negociador
comercial da China e deve retornar aos EUA para uma nova rodada de
conversas entre os dias 30 e 31 de janeiro. Por ora, a China segue sob maior
pressão para firmar um acordo. Afinal, os últimos indicadores da agenda
chinesa mostram uma desaceleração econômica à frente. Vamos
acompanhar. Um alívio entre as relações comerciais EUA-China pode
melhorar o humor para ativos de risco globais.
Sobre o Brexit: uma nova data... A votação do Plano B, do Brexit, no
Parlamento, inicialmente agendado para a semana que vem, foi adiada
para o dia 29 de Janeiro. Vale notar: o prazo é exatamente 2 meses antes da
data estipulada para a saída da EU. Inicialmente, a sinalização é que May se
aterá aos principais termos do acordo do 1º texto. No entanto, o
movimento é ainda contrário a vontade dos partidos de oposição. Ou seja;
esperamos mais volatilidade na região nos próximos meses...
Davos: quórum reduzido... Por conta da indefinição em torno do acordo do
Brexit, May se tornará a terceira líder mundial a se ausentar do Fórum
Econômico Mundial. May se junta ao Presidente americano, Donald Trump,
e o Presidente Francês, Emmanuel Macron.
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BRASIL
Sobre o Ibovespa: mais uma alta... O Ibovespa encerrou o pregão de hoje
aos 95.560 pontos, alta de 1,24%, acompanhando a recuperação dos
mercados de NY. Mais: os comentários sobre a Previdência também fazem
“preço” nos ativos de riscos locais. Entre os principais destaques da bolsa,
seguimos com Vale, Petrobras e BRF.
Fórum Econômico Mundial: Previdência... O ministro da Economia, Paulo
Guedes, dará detalhes da reforma da previdência para investidores,
políticos e empresários no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.
O texto ainda não está finalizado, mas a equipe econômica irá apresentá-lo
ao presidente antes da viagem. A mensagem que o ministro deseja passar
no fórum será centrada na reforma da previdência, privatizações e uma
reforma administrativa que está sendo feita pelo governo.
Fórum econômico Mundial (2): cobertura comercial... Também será
apresentada a ideia de aumentar a participação do comércio de 22% para
30% do PIB até 2020. Para chegar neste nível, Guedes estuda uma
modernização da estrutura de tarifária, com redução de tarifas, impostos e
simplificação para as empresas exportadoras. A equipe econômica espera
que a abertura comercial ocorra simultaneamente à redução da carga
tributária.
Na agenda: IBC-BR... O índice de atividade econômica do Banco Central,
referente ao mês de novembro, mostrou que a economia manteve a
tendência de crescimento na margem que vinha mostrando em outubro
(+0,02%). O indicador avançou mais 0,29%, uma surpresa frente à
expectativa do mercado (0,16%, segunda a Bloomberg). Na comparação
interanual o indicador avançou 1,86%. Comentamos o dado mais a fundo
no Flash Macro.
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