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RESUMO No exterior, permaneceu o cenário mais adverso para os ativos de

risco. O dólar se desvalorizou frente aos principais pares. As bolsas da Europa

recuaram, enquanto as commodities, em sua maioria, seguiram em baixa. O petróleo

(brent) encerrou a sessão ao redor de US$52/barril. Por aqui, Dólar e DIs

mantiveram viés altistas, em linha com o exterior. A bolsa avançou, contrariando os

pares globais, e o Ibovespa encerrou o pregão acima dos 85 mil pontos.

CENÁRIO EXTERNO

A paralisação continua... Nesta noite será retomada as negociações envolvendo a

paralisação parcial do governo dos EUA (o “shutdown”, como é chamado). O impasse

já se estende pelo 6º dia consecutivo. Por ora, Trump e democratas não sinalizaram

nenhum progresso, ou acordo, nas discussões. A expectativa é que a paralisação se

estenda até a próxima semana (03/01) - dia em que os democratas assumem o

comando da Casa. Seja como for, e em um mercado com forte volatilidade, a

paralisação do governo pressiona ainda mais os ativos de riscos no exterior.

Na agenda de hoje: Confiança do Consumidor... Nos EUA, os dados do front macro

decepcionaram. O índice de confiança do consumidor americano, medido pelo

Conference Board, caiu de 136,4 pontos em novembro para 128,1 pontos em

dezembro. Embora em patamar ainda elevado, o mercado esperava um número

próximo de 133,5 pontos. Em suma, a confiança segue em patamares altos, mas as

tensões comerciais, e ruídos em torno de Trump-Fed tem ofuscado a expectativa

dos consumidores.

Mais dados da agenda: seguro desemprego... Ainda nos EUA, os pedidos de auxílio

desemprego apresentaram um avanço de 1 mil na semana, atingindo 216 mil novos

pedidos, em linha com o esperado pelo mercado. Os dados reforçam nossa visão de

um mercado de trabalho norte americano ainda sólido, onde a economia real

seguirá crescendo de forma sustentável até o final deste ano.

BRASIL

Definindo os primeiros passos… O novo governo -- que assume já na próxima

semana – divulga no início janeiro o cronograma de medidas a serem

implementadas nestes próximos 4 anos. As ações devem contemplar a abertura da

economia, com redução de tarifas e aumento da competição. As reformas

estruturais, como a da Previdência (e as discussões em torno do regime de

capitalização) ficarão para fevereiro.

Sem entrosamento… Integrantes da equipe econômica de Jair Bolsonaro (PSL),

segundo matéria veiculada na Folha de São Paulo, têm se desentendido com o time

do futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS). O fato gerador de ruídos

tem sido a demora na definição do projeto do novo governo para a reforma da

Previdência. Arestas em discussões técnicas sobre as mudanças nas

aposentadorias retardaram o avanço da equipe, diz um deles. Também não há

consenso sobre a melhor estratégia para ganhar celeridade no Congresso.

Nomeando técnicos… O futuro ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, definiu

seus principais auxiliares na pasta. São nomes técnicos, com experiência no setor

de transportes e sem nenhuma influência de partidos políticos nas indicações. Tal

medida pode se tornar um verdadeiro golaço, uma vez que o setor de infraestrutura

sempre foi um terreno fértil para loteamentos políticos no governo.

Na agenda: crédito em alta... O estoque total de crédito do Sistema Financeiro

Nacional (SFN) somou 3,2 trilhões de reais em novembro, um crescimento de 4,4%

YoY, ante 3,6% YoY em outubro. Esta aceleração decorreu tanto da maior

contribuição do crédito livre (Pessoa Física e Pessoa Jurídica), quanto do

arrefecimento da contribuição negativa do segmento direcionado à Pessoa Jurídica.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 85.460 0,38% -4,52% 11,86% 18:16:30

BRL (R$/US$) 3,87 1,36% -0,19% -14,51% 17:59:58

DI Jan 19 6,40% 2 p.p. -2 p.p. -47 p.p. 17:41:05

DI Jan 21 7,40% -2 p.p. -60 p.p. -166 p.p. 17:59:56

CDS 5 anos (em p.b.) 213 -1 p.p. -9 p.p. 51 p.p. 18:31:15

ELET3  R$   23,93 6,74% SUZB3  R$         37,02 -4,46%

ELET6  R$   27,72 6,00% TIMP3  R$         11,64 -3,32%

BTOW3  R$   39,91 5,03% VIVT4  R$         45,58 -2,92%

MRVE3  R$   12,13 3,76% GGBR4  R$         14,42 -2,50%

IGTA3  R$   39,99 3,76% CVCB3  R$         60,48 -2,04%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.435 -1,33% -11,78% -8,93% 18:16:55

Dow Jones (EUA) 22.778 -0,44% -10,81% -7,85% 18:31:50

Nasdaq (EUA) 6.494 -0,92% -11,41% -5,93% 18:31:50

IPC (México) 41.143 -1,04% -1,41% -16,64% 18:11:49

STOXX 600 (Europa) 330 -1,69% -7,81% -15,31% 14:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 6.585 -1,52% -5,67% -14,35% 14:45:55

DAX (Alemanha) 10.382 -2,37% -7,78% -19,63% 15:30:17

CAC 40 (França) 4.599 -0,60% -8,10% -13,44% 15:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 20.078 3,88% -10,17% -11,80% 04:15:02

SHANGAI (China) 2.483 -0,61% -4,06% -24,92% 06:30:03

ASX 200 (Austrália) 5.597 1,88% -1,23% -7,72% 04:12:06

https://blog.guide.com.br/textos/bolsonaro-venceu-e-o-mercado-com-isso/
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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora

de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório

não representa uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve

ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de

derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a

todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade

futura. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma

garantia quanto à exatidão de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as

presentes limitações.Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 598/2018, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram

elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. “
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