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RESUMO
Bolsas de NY operaram em terreno positivo ao longo desta quarta feira, ampliando
ganhos após reunião do FOMC no fim da tarde. Repercutindo tom mais dovish do
presidente do Fed, Jerome Powell, o dólar (DXY) recuou e as yields das treasuries
americanas caíram. Paralelamente, balanços corporativos seguem fazendo preço lá fora,
e investidores acompanham de perto novos desenvolvimentos ao redor na nova rodada
de conversas entre China e Estados Unidos. No Brasil, Vale tem recuperação parcial da
perda de segunda-feira e Ibovespa fecha sessão próxima aos 97 mil pontos.
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Índices Mundiais

Último % dia % mês

IBOVESPA (Brasil)

96.996 1,42% 10,36% 10,36%

BRL (R$/US$)

3,68

17:59:57

DI Jan 20

6,42% -4 p.p. -14 p.p. -14 p.p.

17:59:55

DI Jan 21

7,08% -3 p.p. -28 p.p. -28 p.p.

17:59:59
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5,46%

CDS 5 anos (em p.b.)

1,21%

% ano

-2 p.p. -38 p.p. -38 p.p.

18:54:34

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Sobre a guerra comercial: Início de conversas... Hoje em Washington se deu início à
reunião que marca a retomadas das conversas entre representantes de China e Estados
Unidos. Ambas as partes buscarão resolver suas diferenças no tocante à disputa
comercial em um encontro que conta com as presenças do Vice-Premiê chinês, Liu He, e
o representante comercial americano, Robert Lighthizer. A discussão desta rodada de
negociações deve ter como foco as demandas americanas por reformas estruturais nas
politicas econômicas chinesas e por concessões em pontos mais específicos como, por
exemplo, a defesa da propriedade intelectual de empresas americanas. Ainda, há a
expectativa de que o Presidente americano Donald Trump se encontre com Liu He durante
a sua estadia em Washington. Vamos acompanhar novos desenvolvimentos...
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juros americana, o presidente do Fed, Jerome Powell, reafirmou que o Banco Central
seguirá “paciente” e atento aos indicadores econômicos enquanto define os próximos
movimentos da taxa de juros americana. Adicionalmente, Powell sinalizou flexibilidade na
trajetória do Fed pela normalização do seu balanço. Repercutindo estas declarações,
bolsas de NY ampliaram ganhos, os yields das treasuries caíram e o dólar perdeu força.
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BRASIL

Sobre o Ibovespa... O índice voltou a ficar próximo dos 97 mil pontos após sessão de
ganhos desta quarta-feira. O grande destaque do pregão foi a Vale S.A., que viu suas
ações se valorizarem 9% no dia após anúncio de medidas reconquistarem – mesmo que
de forma temporária – os bons olhares do mercado. Na outra ponta, Suzano (-2,9%) e
CCR (-2,9%) foram os ativos que mais pressionaram o índice.

BOLSAS GLOBAIS

Sobre a Vale: lutando para restaurar a imagem... O anúncio feito ontem pelo presidente
da mineradora, Fabio Schvartsman, de que dez barragens que foram construídas pelo
mesmo método usado em Mariana e Brumadinho serão desativadas foi bem recebido por
investidores. A tentativa de restaurar a imagem da empresa através da redução do risco
de futuros acidentes parece ter tido êxito, e as ações da companhia tiveram valorização
próxima dos 9% na sessão.

Eleições no legislativo: Concorrência não assusta... Na Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e
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no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), continuam como os nomes mais bem posicionados
no processo de escolha dos presidentes das casas.
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No Senado... O PSD forçará uma decisão em plenário sobre a votação para a presidência
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da Casa ser aberta ou fechada. A legenda será apoiada pelo PSDB, que acreditam ser a
saída para derrotar Renan Calheiros (MDB-AL). O presidente da sessão é quem decidirá
se aceita ou não a questão de ordem do PSD.
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