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RESUMO: As bolsas da Europa fecharam a sessão com viés positivo, e

os mercados americanos acompanharam o movimento. Os investidores
digeriram a decisão do Brexit e reagiram aos comentários da Theresa
May, no Reino Unido. O dólar seguiu “fraco”; enquanto commodities
tiveram dia mais positivo. No Brasil, Ibovespa avançou, e encerrou a
sessão próximo dos 99 mil pontos. DIs e CDS-Brasil seguiram em baixa,
em dia positivo para ativos de risco locais.

CENÁRIO EXTERNO
Na Europa: o Brexit... O parlamento britânico aprovou, por 321 votos a
278, o projeto de lei que rejeita a possibilidade de um Brexit “sem
acordo”. A notícia já era esperada, mas é extremamente positiva,
sinalizando a possibilidade de um entendimento entre as partes (EUAUE). Por sinal, isto foi algo que deu um fôlego adicional aos ativos de
riscos externos. Ainda assim, Theresa May, primeira ministra do Reino
Unido, deixou claro que há incertezas quanto ao tema, e que deve
colocar nesta 5ª feira (14) um projeto de lei para os parlamentares
decidirem um adiamento do Brexit à UE. Vamos acompanhar.
No noticiário: a Boeing... O EUA decidiu cancelar a circulação dos
modelos da Boeing 737 MAX 8 e 9 no espaço aéreo nacional. A decisão é
a mesma de diversos países, após o acidente envolvendo um 737 MAX 8
em Adis-Abeba, na Etiópia, que deixou 157 mortos, cinco meses após
acidente similar com o mesmo modelo na Indonésia. No comunicado,
Trump ainda ressaltou que a Boeing é uma “companhia incrível”, e que
segue trabalhando para encontrar respostas para o acidente. Seja
como for, os papéis reagiram a decisão.
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Mercados... O Ibovespa encerrou próximo dos 99 mil pontos, e operou
em suas máximas ao longo do pregão. O cenário externo, com viés
ainda favorável para emergentes, e otimismo com as aprovações de
temas importantes em Brasília, foram fatores que impulsionam o índice
doméstico. Petrobras, Vale, e bancos foram os principais destaques de
alta.
Destaques do índice... As ações da Petrobras voltaram a se valorizar, em
linha com a alta do brent no mercado internacional. As mineradoras,
em especial, CSN, seguiu em forte alta, após mídia local noticiar que o
Cade prorrogou o prazo dado à empresa vender as ações da Usiminas.
Vale e Gerdau também se valorizaram, reagindo aos maiores preços do
minério/aço nos mercado internacional.
Corte de gastos... O governo publicou decreto que extingue 21.000
cargos, funções comissionadas e gratificações no serviço público
federal. Estima-se que o governo economizará R$ 195 milhões por ano.
Lembrando: essa é uma das 35 metas para os 100 dias de governo.
No front macro: produção industrial... A produção industrial recuou 0,8%
m/m em janeiro, vindo abaixo do esperado pelo mercado (-0,27%
m/m). Em relação ao mesmo período do ano passado, o índice recuou
2,6% a/a. Em suma, os dados da produção industrial voltam a colocar
em dúvida à recuperação da indústria local. Ainda assim, esperamos
uma reação mais clara de retomada ao longo de 2019, dada as menores
incertezas recentes e melhores condições financeiras deste início de
ano. Falamos disto no Flash Macro.
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05:30:00

AS X 200 (Aus trália)

6.161 -0,22%

-0,13%

9,12%

03:07:26

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Mais sobre os mercados... O CDS de 5 anos, medida de percepção riscopaís, encerrou a sessão em queda pelo 4ª dia consecutivo, chegando
aos 155 pontos base, precificando esse ambiente mais positivo no front
político local. No mercado de juros também observamos um viés
baixista, reagindo aos números mais fracos da produção industrial. Já o
dólar ficou praticamente estável.
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