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RESUMO

As bolsas da Europa encerraram a sessão em alta, e os mercados de Nova York seguiram

o mesmo rumo. Lá fora, o dia seguiu favorável para ativos de risco, com o mercado

acompanhando o discurso mais leve de Mario Draghi, do BCE, e menores tensões

comerciais. No Brasil, o Ibovespa avançou, e ultrapassou os 99 mil pontos. No mercado

de câmbio, e de juros, pressões baixistas. Por aqui, os investidores seguiram de olho no

andamento da reforma da Previdência na Câmara.

CENÁRIO EXTERNO

Mercados... As bolsas de NY mantiveram a tendência altista pelo 3º dia consecutivo nesta

4ªF. O tom mais dovish adotado pelo Fed após mais uma decisão de política monetária

impulsionou o desempenho de ativos de risco na sessão, com investidores já precificando

um corte como certo para o próximo FOMC. O S&P encerrou muito próximo ao patamar

histórico registrado no último dia de abril, enquanto o dólar se desvalorizou contra seus

principais pares. Na Zona do Euro, índices de mercado operaram com leves oscilações,

sem grandes destaques.

Sobre o FOMC... O Federal Reserve decidiu pela manutenção do intervalo da taxa de juros

americana entre 2,25% e 2,5%, mas sinalizou uma maior disposição para um eventual

corte ainda em 2019. O BC americano voltou a reforçar a expectativa por um mercado de

trabalho robusto e uma inflação próxima da meta de 2%, mas avisou sobre um aumento

da incerteza em torno deste cenário, citando fatores externos e uma falta de pressões

inflacionárias relevantes como principais pontos de foco. Em suma, o Fed apresentou uma

postura mais dovish, mas seguiu defendendo a condução “paciente” da política monetária,

acompanhando atentamente diversos indicadores domésticos e internacionais como base

para tomada de decisão nas próximas reuniões.

O que os pontos dizem... Junto com os anúncios do Fed, novas projeções oficiais foram

divulgadas. O principal destaque foi a atualização do chamado “gráfico dos pontos” –

gráfico divulgado de 3 em 3 meses, composto pelas opiniões de 17 dirigentes do Fed

sobre o lugar aonde os juros devem estar nos próximos anos, segundo as análises de

cada um. Dentre os 17 membros, 8 mostraram que acreditam em uma redução, 8 que a

taxa seguirá estável e 1 prevê uma alta na taxa até o fim do ano. Com base neste

resultado, foi possível verificar que o Fed tende para um afrouxamento da política

monetária, mas ainda segue com uma visão mais “hawkish” do que a do mercado, que já

trabalha com a possibilidade de até 3 cortes nos próximos meses.

BRASIL

Mercados... O Ibovespa ultrapassou o patamar dos 100 mil pontos, fechando com alta de

0,9% cotado a 100.303 pontos. A sinalização por parte do FED de cortes futuros na taxa

de juros, contribuíram para o desempenho do índice. O dólar fechou em queda hoje,

cotado a R$3,85 e os DIs também recuaram, diante do maior apetite à risco dos

investidores e com perspectivas de uma sinalização maior de corte de juros no relatório

do COPOM. A percepção de risco país, medida pelo CDS de 5 anos, também tem queda:

3,5%, e opera ao redor dos 155 pontos base.

Natura... A empresa obteve hoje decisão favorável na justiça sobre a inclusão dos gastos

com pesquisa e desenvolvimento como redução da base de cálculo do imposto de renda e

contribuição social. As ações da companhia subiram 5,33%, sendo a principal alta do

índice.

Gol x Smiles.... Com o anúncio da Gol do encerramento das negociações com a Smiles

sobre a proposta de reestruturação societária entre as duas empresas, as ações das

companhias reagiram de forma oposta, com a aérea subindo 3% e a empresa de

benefícios recuando 4%, com o pior desempenho do índice.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 100.303 0,90% 3,37% 14,13% 17:21:00

BRL (R$/US$) 3,84 0,44% 2,07% 0,98% 17:51:37

DI Jan 20 6,08% 0 p.p. -39 p.p. -48 p.p. 17:50:39

DI Jan 21 6,01% -1 p.p. -104 p.p. -135 p.p. 17:50:31

CDS 5 anos (em p.b.) 154 -6 p.p. -29 p.p. -53 p.p. 17:51:25

NATU3  R$   59,70 5,27% SMLS3  R$         44,19 -4,14%

RAIL3  R$   20,48 3,70% B3SA3  R$         37,39 -1,89%

JBSS3  R$   21,25 3,21% UGPA3  R$         20,95 -1,83%

LREN3  R$   47,85 2,90% CSNA3  R$         16,60 -1,72%

BTOW3  R$   34,15 2,77% USIM5  R$           8,66 -1,37%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.926 0,30% 6,34% 16,74% 17:20:00

Dow Jones (EUA) 26.504 0,15% 6,81% 13,62% 17:20:01

Nasdaq (EUA) 7.987 0,42% 7,17% 20,38% 17:51:44

IPC (México) 43.376 0,50% 1,47% 4,17% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 385 0,00% 4,26% 13,96% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.404 -0,53% 3,38% 10,04% 12:35:30

DAX (Alemanha) 12.309 -0,19% 4,96% 16,57% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.518 0,16% 5,97% 16,65% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.334 1,72% 3,56% 6,59% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.918 0,96% 0,66% 17,00% 05:30:00

ASX 200 (Austrália) 6.648 1,19% 3,93% 17,74% 04:32:23
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