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RESUMO: Mercados globais operaram sem tendência definida. Nos EUA, os principais índices de
mercado fecharam com sessões levemente positivas. Na Europa, bolsas operaram em terreno mais
negativo, sem grandes destaques. Na frente das Commodities, os preços andaram com viés misto,
destaque para o café e a soja, que tiveram altas de 2,26% e 1,54%, respectivamente. Já no Brasil, o
Ibovespa teve dia de alta, na expectativa pela votação pelo projeto de cessão onerosa do pré-sal.
CENÁRIO EXTERNO

BRASIL
Índices Mundiais
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IBOVESPA (Brasil)

87.891 2,74%

15,04%

18:22:00

BRL (R$/US$)

Nos EUA... Os principais índices de mercado americanos fecharam no verde, após um dia de muita
oscilação. Mais cedo, o mercado reagiu mal à ameaça de imposição de tarifas adicionais (no valor de
U$ 267 bilhões) sobre importações chinesas, feita ontem pelo presidente americano Donald Trump
em entrevista ao WSJ. Nesta tarde, o S&P 500 recuava 0,3%, puxado principalmente pelos setores
de indústria e tecnologia. O índice composto da Nasdaq composto por ações de tecnologia, chegou a
cair 0,7% no dia. Apesar disso, ao fim do pregão, o bom desempenho apresentado por papéis de
setores mais defensivos, como varejo e telefonia, reverteu às perdas levando os índices a fecharem
em terreno positivo.
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Na Europa... Hoje, as principais bolsas da Zona do Euro tiveram desempenho levemente negativo. O
DAX operou sem direções claras, enquanto o FTSE londrino fechou em baixa de 0,3%. Na frente
cambial, a libra esterlina segue refletindo o tumultuado desenvolvimento político do Brexit, e cai
0,7% frente ao dólar.
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Sobre o Ibovespa... O principal índice de mercado do país saltou 2,74% no dia, refletindo bom
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desempenho dos papéis da Petrobrás e de bancos em geral. Essa alta teve como principal driver a
expectativa de votação do projeto de cessão onerosa da Petrobrás, que pode ocorrer ainda hoje. Na
ponta contrária a isso, o CDS de 5 anos, instrumento usado para medir o risco-país, avançou 1,4
pontos no dia, voltando ao patamar de 222 pontos.
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Nova indicação... Nesta tarde, o presidente eleito Jair Bolsonaro comunicou, através de suas redes
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sociais, a indicação de Tarcísio Gomes de Freitas ao Ministério da Infraestrutura. Formado pelo
Instituto Militar de Engenharia, Tarcísio chegou a ocupar cargo na diretoria do DNIT (Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes) e atualmente atua como consultor legislativo da Câmara
Federal. A nova pasta a ser assumida por ele deve incorporar o Ministério dos Transportes.
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Cessão Onerosa... O presidente do Senado, Eunício de Oliveria (MDB-CE), afirmou que colocará o
projeto que revisa a cessão onerosa da Petrobras em votação ainda hoje, condicionado ao
fechamento do acordo junto ao Ministério da Fazendo e integrantes do futuro governo em relação a
divisão das receitas da cessão. De acordo com ele, o consenso esta próximo, e a condição para que
ocorra a votação é que o atual governo envie algum instrumento legal que garanta a repartição dos
recursos.
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