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RESUMO: As bolsas na Europa encerraram a sessão em alta. O euro voltou a se fortalecer
frente ao dólar (opera ao redor de US$1,14). Nos EUA, os mercados de NY também operaram com
ganhos. O índice S&P 500, em especial, manteve a sequência de 4 dias seguidos de alta. De pano de
fundo, investidores digerem a ata do Fomc mais dovish e dados dos EUA mais fracos. No Brasil, os
mercados aproveitam o ambiente mais favorável para os ativos emergentes. O Ibovespa subiu,
enquanto dólar e CDS encerraram o dia em baixa.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia % mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

89.710 0,51%

17,42%

18:21:00

-3,34% -14,02%

17:59:57
17:31:24

3,85

CENÁRIO EXTERNO

BRL (R$/US$)

Inflação desacelera... Nos EUA, o destaque foi a inflação de outubro. O índice PCE – o deflator do

DI Jan 19

6,41% -1 p.p.

-2 p.p.

consumo, e medida de inflação que o Fed mais considera – veio abaixo do esperado. O índice, em 12
meses, permaneceu em 2,0%. No entanto, o núcleo da inflação – medida que desconsidera preços
de energia e alimentação, mais voláteis –, recuou de 2,0% para 1,8%. O mercado esperava um índice
próximo de 1,9%.

DI Jan 21

7,95%

4 p.p.

-27 p.p. -111 p.p. 17:59:59

210

-3 p.p.
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CDS 5 anos (em p.b.)

0,04%

2,61%

-46 p.p.

48 p.p.

18:44:08

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Um pouco mais sobre os EUA... Os dados da agenda de hoje sinalizam um crescimento americano
ainda em níveis saudáveis, mas sem pressões inflacionárias. Ou seja: vai em linha com o discurso
mais “leve” de ontem dado por Jay Powell, presidente do Fed. Powell mostrou sinais de que o BC
americano se prepara para diminuir o ritmo do aperto monetário americano. Segundo o presidente
do Fed “os juros americanos estão se aproximando de uma taxa neutra para a economia”.

De olho na agenda... No radar dos investidores, os holofotes também se voltam à cidade argentina de

DESTAQUES DO ÍNDICE

Buenos Aires, aonde acontece a reunião do G-20. Afinal, Trump e o presidente chinês, Xi Jinping
estarão lá. A reunião tem início amanhã (6ª feira, dia 30). A expectativa é de uma possível melhora
nas relações comerciais entre Estados Unidos e China. Vamos acompanhar...
BRASIL

Mercados... Em linha com o esperado, os mercados locais mostraram um viés mais positivo hoje. O
Ibovespa subiu, ainda acima dos 89 mil pontos. CCR e Suzano foram os que mais contribuem, em
pontos, para a alta do índice. O dólar, e CDS de 5 anos, por outro lado, recuaram, aproveitando o
ambiente mais favorável no exterior para os ativos dos emergentes.

Sobre as altas... CCR avançou firme na sessão após anúncio da empresa de ter fechado acordo de
leniência com o Ministério Público de São Paulo. A multa foi de R$ 81,5 milhões para encerrar o
inquérito das investigações. Suzano e Fibria também foram destaques positivos, refletindo a
aprovação da fusão entre as empresas pela autoridade de concorrência europeia. Afinal, era a
última autarquia que faltava dar o aval à fusão.

Sobre a cessão onerosa... Eunício Oliveira (MDB-CE), presidente do Senado, responsabilizou o atual
ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, pelo impasse envolvendo o projeto de lei de revisão da cessão
onerosa da Petrobras. A resistência de Guardia, que já deixou claro não assinar a MP que
possibilitaria a votação, refere-se à partilha de 20% da arrecadação do bônus do leilão com Estados
e municípios. A expectativa, por ora, é que o projeto seja votado na próxima 3ª feira (04).
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês
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S&P 500 (EUA)

2.749

0,18%

1,36%

2,81%

18:29:57

Dow Jones (EUA)

25.411 0,18%

1,18%

2,80%

18:44:50

Nasdaq (EUA)

7.295

-0,15%

5,67%

18:44:50

IPC (México)

41.750 1,86%

0,05%

-4,99% -15,41%

18:24:50

358

0,20%

-0,97%

-7,99%

14:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.039

0,49%

-1,25%

-8,44%

14:35:30

DAX (Alemanha)

11.298 -0,01% -1,30% -12,54%

15:30:17

CAC 40 (França)

5.006

0,46%

-1,71%

-5,77%

15:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

22.263 0,39%

1,56%

-2,21%

04:15:02

SHANGAI (China)

2.567 -1,32% -1,36% -22,37%

06:30:03

ASX 200 (Austrália)

5.758

04:05:29

STOXX 600 (Europa)

0,58%

-1,23%

-5,06%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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