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RESUMO
No exterior, semana tem início positivo para ativos de risco. As bolsas de NY fecharam
em alta, após anúncio da prorrogação da trégua para tarifas adicionais à China pelo
presidente americano, Donald Trump. Na Europa, o dia não foi diferente, e as principais
bolsas avançaram. Em paralelo, o dólar operou em baixa frente aos principais pares; e as
commodities mantiveram o viés mais negativo. No Brasil: o Ibovespa recuou, ficando
próximo aos 97 mil pontos.
CENÁRIO EXTERNO

Sobre o Brexit: Corbyn por um segundo plebiscito... O atual líder do Partido Trabalhista e
da oposição no Parlamento Britânico, Jeremy Corbyn, sucumbiu à pressão dos membros
da sua própria coligação e concordou em defender um novo referendo para o Brexit.
Segundo Corbyn, a oposição irá fazer tudo ao seu alcance para prevenir uma saída da UE
sem acordo e para se opor ao Brexit baseado no acordo amplamente rejeitado de
Theresa May. Para isso, ele se comprometeu a chamar e a apoiar uma nova votação do
público sobre a questão. Apesar do apoio do Partido Trabalhista não garantir um segundo
plebiscito, o mercado digeriu bem a declaração de Corbyn, e a libra esterlina reverteu
baixa e fechou em alta.

Sobre o barril: queda acentuada... O petróleo apresentou a maior queda das últimas 4
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semanas, repercutindo tweet de Donald Trump de que a economia global não suportaria
mais uma alta dos preços. O ativo vinha acumulando uma alta de 22% no ano, por conta
de anúncios de corte de produção pela OPEP e seus aliados no início do ano, mas a mais
nova pressão do presidente americano, que coloca o grupo em um impasse, teve impacto
imediato sobre o mercado. O brent, que iniciou o dia acima dos US$ 67/barril, sofreu
uma queda de 3,7% e fechou a sessão abaixo dos US$ 65/barril.
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Mercados... Ao contrário do que esperávamos pela manhã, a bolsa recuou, e pressões de
alta foram registradas nos mercados de juros. O Ibovespa ampliou as perdas, mas
encerrou próximo dos 97 mil pontos, pressionadas pelas ações de Petrobras, Bradesco,
Itaúsa e Cielo. A queda foi limitada pelos papéis de CSN, Usiminas e Via Varejo. O dólar
teve ligeira alta, e oscilou próximo de R$3,74. O CDS de 5 anos, que mede a percepção de
risco país, recuou mais de 2% (ao redor de 161 pontos base).

Sobre o Ibovespa... Petrobras foi destaque de baixa nesta sessão, acompanhando a forte
queda do petróleo nos mercados internacionais. Enquanto isso, CSN e Usiminas foram
beneficiadas pelos avanços das negociações envolvendo EUA-China.

Sobre Via Varejo... Os papéis de Via Varejo operaram com forte volatilidade nesta sessão.
Abriram o pregão em queda, pressionado pela notícia de leilão de venda de 40 milhões de
ações ON pelo Grupo Pão de Açúcar. Vale notar: o volume representa pouco mais de 3%
do capital da varejista. No final da tarde, entretanto, os papéis já recuperaram as perdas
e encerrou em forte alta. A venda do ativo segue como principal direcionador para as
ações de VVAR3.

Sobre a Previdência... Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados,
admitiu que a instalação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) deve
acontecer apenas depois do Carnaval. Havia a expectativa de que a CCJ fosse instalada
amanhã (26). Entretanto, Maia Maia ainda negocia alguns pontos com o PT para concluir
as comissões permanentes da Casa. Lembrando: a CCJ será presidida pelo PSL e o
partido ainda discute quem será o presidente indicado.
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