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RESUMO: As bolsas dos EUA, e também da Europa, encerraram a sessão com
ganhos. No exterior, investidores digerem os resultados das eleições
americanas. Por aqui, o Ibovespa contrariou o exterior, e recuou. Dólar e DIs,
encerraram o dia sem direções claras.
CENÁRIO EXTERNO
Mercados... Os ativos de risco se favoreceram dos resultados das eleições
americanas. O S&P tem o 3º dia de alta consecutiva; o dólar recua, e a taxa de
juros dos títulos de 10 anos dos EUA perde fôlego. Isto porque, derrotado na
Câmara, a agenda de Trump deverá encontrar maiores resistências nos
próximos 2 anos para avançar com os projetos de estímulos do governo. Algo
que não deve trazer pressões adicionais para os juros americanos. Lembrando:
Na Câmara, os democratas conseguiram maioria. Elegeram -- até o momento -219 representantes, contra 193 dos republicanos. No Senado, o partido de
Trump mantém, por ora o número de congressistas: 51. A apuração ainda não
foi finalizada.
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88.790 -1,14%
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BRASIL
Mercados... O Ibovespa teve nova queda nesta sessão, e encerrou abaixo dos
88 mil pontos. Ações de Vale, Ultrapar, Rumo e JBS limitavam as perdas (em
pontos). Do lado negativo, ações de Petrobras e Banco do Brasil. DIs e Dólar
operaram sem direção clara, próximos à estabilidade neste final de tarde. Em
suma: a saída de fluxo de recursos estrangeiros e discussão de possibilidade
de votação de reforma da Previdência voltaram a pressionar o índice.
Na Petrobras: “eu fico”... Segundo a imprensa local, Bolsonaro está disposto a
manter o atual CEO da Petrobras no cargo. Paulo Guedes, o mais cotado para
ser o ministro da Fazenda, está alinhado com a decisão de Jair. Roberto
Castello Branco, que foi cotado para o cargo, deverá presidir o conselho de
administração da estatal. Lembrando: Castello Branco já integrou o Conselho
de Administração e o Comitê de Auditoria da Petrobras de 2015 a 2016.
Sobre os distratos... A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado
aprovou, nesta 4ª feira (07), o projeto de lei do senador Armando Monteiro
(PTB-PE) que define regras para a desistência da compra de imóveis na planta
(distrato imobiliário). Com a aprovação, realizada em sessão extraordinária, a
proposta segue agora para o plenário do Senado. Depois, o PL retorna para a
Câmara, onde iniciou o processo de tramitação. A proposta dos distratos deve
destravar valor, principalmente, para os players do segmento de média e alta
renda. Isto porque, esse segmento, é onde os distratos têm maior incidência.
De saída do BC... Ilan Goldfajn, presidente do BC, deixou claro à equipe
Bolsonaro pouco desejo de ficar mais 2 anos como presidente da instituição.
Assim, Paulo Guedes teria 4 ou 5 opções para ocupar a cadeira. Segundo o
Poder360: Afonso Bevilaqua, Mário Mesquita e Beny Parnes. O Antagonista
especulou Roberto Campos Neto para o cargo.
Sobre a independência do BC... O projeto de lei que trata da autonomia do BC,
atualmente em tramitação na Câmara, estabelece: (i) mandatos fixos de 4 anos
para o presidente e os oito diretores da instituição, a partir de 1º de março de
2020; onde (ii) o presidente do BC sempre tomará posse no 2º ano do mandato
do presidente da República. A intenção é prevenir a instabilidade econômica
durante o período eleitoral.
Aumentando ministérios... Bolsonaro tem aumentado -- gradualmente -- o
limite de ministérios de seu Governo. Antes, eram 15 pastas. Na semana
passada, falou 16 ministérios. Ontem, disse em 17; e, mais cedo, admitiu até 18
pastas para o próximo ano. Seja como for, o GSI (Gabinete de Segurança
Institucional) já tem um novo nome: Augusto Heleno, o general da reserva do
Exército., antes anunciado como ministro da Defesa.
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BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S &P 500 (E UA)

2.783

0,16%

2,61%

4,07%

17:42:55

Dow Jones (E UA)

25.834 0,33%

2,86%

4,51%

17:57:50

Nas daq (E UA)

7.459

0,19%

2,10%

8,06%

17:57:50
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5,18%

-6,36%
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366
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11.590 -0,09%
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5.875

0,77%

-3,13%

04:07:14

0,98%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Sobre o IPCA de outubro... O IPCA fechou o mês de outubro com alta de 0,45%,
o maior para o mês desde 2015. Ainda assim, o número veio abaixo do
esperado pelo mercado, de +0,56% m/m. Em 12 meses, o índice atingiu 4,56%,
marginalmente acima do centro da meta. Destaque para Combustíveis (etanol
avançou 4,07% m/m, diesel subiu 2,45% m/m e gasolina teve alta de
2,18%m/m) e Alimentos e Bebidas (+0,59% m/m). 5 dos 9 grupos
desaceleraram no período. Em suma, o cenário continua benigno para a
inflação, o que reforça a expectativa que o BC não terá urgência para elevar o
piso da Selic.
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