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RESUMO: As bolsas da Europa encerraram o dia em baixa, e os mercados de NY seguiram
este movimento. Investidores digerem os dados mais fracos na agenda na Europa, e volta o
receio com relação à aceleração da economia global. Falamos disto no Mercados Hoje. Quanto
às commodities, em dia de dólar em alta, segue o viés mais negativo. Por aqui, o Ibovespa
ampliou as perdas, e encerrou a sessão abaixo dos 94 mil pontos. Dólar e DIs operam com
pressões altistas, no entanto. Do lado político, os agentes de mercado acompanham os
movimentos em torno da Previdência e a situação fiscal do país.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

93.711 -3,12%

-1,96%

6,63%

17:10:00

-3,90%

-0,71%

17:25:29

BRL (R$/US$)

3,91

-2,94%

DI Jan 20

6,49% 14 p.p.

5 p.p.

-6 p.p.

17:24:45

CENÁRIO EXTERNO

DI Jan 21

7,13% 26 p.p.

8 p.p.

-23 p.p.

17:22:11

Mercados... As bolsas da Europa encerraram o dia com viés negativo. O índice Stoxx 600, por

CDS 5 anos (em p.b.)

13 p.p.

-30 p.p.

16:37:04

exemplo, recuou mais de 1%. Foi a 3ª queda consecutiva, diga-se de passagem. Nos EUA, o dia
também não foi dos mais favoráveis. O dólar se valorizou frente às moedas do G-10 e a
maioria dos emergentes (investidores buscando maior proteção). As commodities, neste
contexto, também tiveram dia mais negativo, embora ouro tenha se valorizado (mais um
movimento característico de um mercado com alta aversão ao risco). O índice VIX, medida
que costuma ser vista como um termômetro da aversão a risco recuou mais de 18% nesta
sessão.

Nos EUA: as Treasuries... Nesta manhã, as atenções se voltaram ao spread (a diferença) entre
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15 p.p.
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os juros curtos e longos dos títulos do governo norte americano. Afinal, esse spread (ou seja:
“inclinação da curva de juros”) têm sido bons sinalizadores sobre o futuro econômico dos
EUA. Em resumo, quando o diferencial de juros começa a se inverter – utilizando, por exemplo,
uma medida como os juros das Treasuries de 10 anos e os juros das Treasuries 3 de meses”
–, tornando-se negativa, uma recessão estaria próxima. Das últimas sete recessões todas
seguiram este padrão.

SUZB3

R$ 45,79

1,19% BTOW3

R$

42,50

-9,09%

KROT3

R$ 10,87

0,37% LAME4

R$

16,79

-8,10%

RADL3

R$ 66,41

-0,14% NATU3

R$

41,50

-7,78%

Mas, e ai? Hoje, o yield de 10 anos recuou abaixo dos rendimentos de 3 meses, invertendo a

VIVT4

R$ 47,67

-0,27% GOLL4

R$

27,26

-6,48%

BRKM5

R$ 51,89

-0,57% CYRE3

R$

16,24

-5,58%

curva, algo que ocorreu pela última vez em 2007. Isto é, um ano antes da crise global. Ainda
assim, a inversão da curva precisa se sustentar ao menos por 10 dias consecutivos. Seja
como for, o fato trouxe uma maior aversão ao risco dos investidores, e pressionou ainda mais
os ativos no exterior. Em nossa visão, a probabilidade de uma recessão acontecer no
curtíssimo prazo parece baixa. Afinal, os fundamentos da economia americana ainda seguem
sólidos. Vamos acompanhar...

No noticiário corporativo: Uber... A multinacional americana deve anunciar o início da oferta
pública (IPO, como é chamado) na bolsa de valores de Nova York em abril. Com essa medida, a
empresa pode chegar a valer US$ 120 bilhões.

BRASIL

Mercados... O Ibovespa perdeu os 94 mil pontos, e operou em queda, pressionado por ações
de Petrobras, Vale e bancos. Pressões de alta foram registradas sobre o dólar. A cotação
seguiu em nível alto, reagindo ao exterior. A percepção de risco país, medida pelo CDS de 5
anos, permaneceu em alta (~9%), precificando este ambiente de incertezas locais, mas
especialmente externas.
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BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.801 -1,90%

0,58%

11,72%

17:10:29

Dow Jones (EUA)

25.502 -1,77%

-1,60%

9,32%

17:20:01

Nasdaq (EUA)

7.643 -2,50%

1,46%

15,18%

17:25:30

IPC (México)

42.260 -2,29%

-1,32%

1,49%

17:05:29

-1,22%

0,87%

11,37%

13:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.208 -2,01%

1,88%

7,13%

13:35:30

DAX (Alemanha)

11.364 -1,61%

-1,32%

7,63%

14:30:17

CAC 40 (França)

5.270 -2,03%

0,56%

11,40%

14:05:02

Sobre a Previdência... Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, negou que deixará de

NIKKEI 225 (Japão)

21.627 0,09%

1,13%

8,06%

03:15:02

articular a reforma da Previdência. Maia veio à mídia após a deputada estadual Janaina
Paschoal (PSL-SP) publicar mensagem no Twitter.

SHANGAI (China)

3.104

0,09%

5,55%

24,47%

05:30:01

ASX 200 (Austrália)

6.195

0,46%

0,43%

9,72%

03:06:26

STOXX 600 (Europa)

Destaque de queda... Os papéis da Natura encerraram o pregão em forte baixa. Em fato
relevante divulgado ao mercado, a Natura divulgou que mantém conversas com a Avon para
uma possível transação envolvendo as companhia. Segundo o WSJ, a Avon considera vender
as suas operações para a Natura. Boticário e 3G também avaliaram o ativo.

Sobre os ruídos políticos... Por ora, é prematuro uma análise aprofundada sobre os efeitos da
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prisão do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco. No entanto, o evento
tende a ampliar as incertezas políticas no curto prazo, e pode comprometer o avanço da
agenda de reformas do governo de Bolsonaro. Em nossa visão, não acreditamos que os
acontecimentos recentes serão suficientes para encerrar a reforma da previdência. Falamos
disto mais cedo. O principal risco, entretanto, é o adiamento da votação da reforma para o
2S19. As atenções se voltam, por ora, ao conteúdo final da proposta e ao tempo de tramitação.
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