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CENÁRIO EXTERNO

Mercados... As bolsas da Europa mantiveram viés mais negativo nesta sessão,
enquanto as bolsas de NY reduziram as perdas no final da tarde. O dólar seguiu em
baixa frente a seus principais pares; e os juros das Treasuries também recuam
(juros de 10 anos ao redor de 2,87%). O petróleo (brent) encerrou o dia em baixa de
mais de 2%, cotado na casa dos US$60/barril. Em suma, as tensões comerciais
voltaram a pressionar os ativos de risco no exterior.

O “tal” dos juros neutro.... Raphael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, em seu
discurso, disse que as taxa dos juros americanos estão se aproximando do patamar
neutro. A fala de Bostic mantém o discurso do Fed, que deve reduzir o ritmo do
aperto monetário nos próximos anos. Seja como for, investidores continuam a
monitorar os dados de atividade para especular os próximos passos da política
monetária norte americana. Os comentários de Bostic deram algum fôlego aos
ativos de risco globais.

E o mercado de trabalho dos EUA? Segundo relatório ADP, em novembro foram
criadas 179 mil vagas formais. O mercado esperava 195 mil. O número de outubro foi
revisado para baixo, de 227 mil para 225 mil. Agora, as atenções se voltam ao
Relatório de Empregos, que sairá amanhã (6ª feira, dia 07). Estes números mais
fracos do que o esperado, seja como for, manteve o dólar mais fraco hoje.
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Índices Mundiais

Último % dia % mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

88.669 -1,55% -0,93%

16,06%

13:51:30

-1,29% -1,26% -15,42%

14:06:33

BRL (R$/US$)

3,92

DI Jan 19

6,41%

DI Jan 21

8,02% -6 p.p.

CDS 5 anos (em p.b.)

214

0 p.p.

3 p.p.

-1 p.p.

-46 p.p.

17:52:23

-9 p.p. -104 p.p. 17:59:58
18 p.p.

52 p.p.

14:06:18

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

CIEL3

R$

9,63

3,88% PETR3

R$

27,40

-4,16%

UGPA3

R$ 48,99

3,57% PETR4

R$

24,59

-3,79%

BRASIL

ITSA4

R$ 12,36

2,57% CPLE6

R$

33,07

-3,30%

Mercados.... O Ibovespa reduziu as perdas no fim do dia, mas, ainda assim, encerrou

BBSE3

R$ 28,50

2,52% EMBR3

R$

21,00

-2,33%

a sessão em baixa, em linha com o quadro desfavorável do exterior. Do lado positivo,
o índice conta com o bom desempenho das ações de bancos e Ultrapar. Na outra
ponta, Petrobras e Vale, em dia de queda para as commodities, pressionaram o
índice. Dólar subiu, em linha com a percepção de risco, que avançou mais de 2%. O
ambiente ainda demanda cautela, em nossa opinião.

FLRY3

R$ 21,92

2,43% GOLL4

R$

20,41

-2,11%

Sobre a Embraer... A Justiça Federal de São Paulo suspendeu qualquer decisão do
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Conselho da Embraer que permita a segregação, e transferência, da parte comercial
da empresa para a norte-americana Boeing. O negócio criaria, até então, uma joint
venture avaliada em US$ 4,8 bilhões, onde 80% das ações estariam sob controle da
Boeing e 20% com a Embraer. A decisão foi do juiz Victorio Giuzio Neto, da 24ª Vara
Cível Federal de SP, em uma ação movida pelos deputados federais do PT Paulo
Pimenta (RS), Carlos Zarattini (SP), Nelson Pellegrino (BA) e Vicente Cândido (SP)
contra a Embraer. Os papéis reagiram em forte queda à notícia.

No front político: LRF.... Ontem (05), foi aprovado o projeto de lei de flexibilização da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Falamos disto no Mercados Hoje. A matéria já foi
enviada à sanção presidencial, inclusive. Ainda assim, Temer estaria disposto a
vetar o PL. Afinal, a flexibilização da LRF permite que municípios estourem o limite de
gastos com pessoal quando houver queda de receita. É mais uma “pauta-bom”, e
contribui para pressionar ainda mais as contas públicas da União. Vamos
acompanhar...

Produção de veículos... Segundo a Anfavea, a produção de veículos leves, caminhões
e ônibus foi de 245,2 mil unidades em novembro (-0,5% a/a e -5,5% m/m). O
resultado negativo foi disseminado entre as categorias, com destaque para veículos
leves (automóveis e comerciais leves), que somaram 92% do total de unidades
produzidas no mês. Como temos falado em nossos relatórios, “vemos uma
recuperação lenta da atividade, mas esperamos que ganhe tração ao longo dos
próximos meses”.

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.658 -2,01% -3,70%

-0,58%

13:51:30

Dow Jones (EUA)

24.682 -0,41% -3,35%

-0,15%

18:54:49

Nasdaq (EUA)

7.112

3,02%

18:54:49

IPC (México)

41.515 -0,91% -0,52% -15,88%

STOXX 600 (Europa)

Último % dia

343

0,25%

-2,98%

13:46:32

-2,87% -3,97% -11,79%

13:51:30

FTSE 100 (Reino Unido)

6.704 -2,90% -3,96% -12,80%

13:51:32

DAX (Alemanha)

10.811 -3,17% -3,96% -16,31%

13:51:33

CAC 40 (França)

4.780 -3,06% -4,47% -10,02%

13:51:30

NIKKEI 225 (Japão)

21.502 -1,91% -3,80%

-5,55%

04:15:02

SHANGAI (China)

2.605 -1,68%

0,66%

-21,23%

06:30:02

ASX 200 (Austrália)

5.658 -0,19% -0,17%

-6,72%

04:08:20

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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