Abertura de Mercados – Morning Call

segunda-feira, 23 de janeiro de 2017
CENÁRIO MACROECONÔMICO
A semana tem uma agenda limitada em termos de indicadores, porém
marca o início do governo Trump, ainda repleto de dúvidas quanto à
sua política econômica e o quanto isto potencialmente pode se chocar
com o Fed e reforçar a política de aperto monetário.
Além de focada nos EUA, com dados do mercado imobiliário e a
divulgação do PIB, o feriado em São Paulo deixa a semana “truncada”
e as atenções se voltam às inflações semanais e à nota para imprensa
do setor externo, divulgada pelo Banco Central.

CENÁRIO DE MERCADO
O dólar em franca descompressão durante a semana anterior e a
rolagem de swaps abriu espaço para mais uma inclinação negativa
dos vencimentos de juros futuros. Mesmo assim, isso não se traduz
como uma aposta de avanços de 100 bp nas próximas reuniões, fato
rechaçado por declarações recente do BC de que o ritmo é de 75 bp.
O dólar abre a semana em franca queda frente à maioria dias divisas
centrais e os vencimentos dos US Treasuries estes todos com
rendimento negativo na abertura dos negócios, em especial os
vencimentos mais longos.
Na Europa, os mercados têm abertura em queda, com temores sobre
o protecionismo de Trump, mesmo motivo que levou ao fechamento
errático das bolsas asiáticas. Futuros em NY na mesma linha.
O petróleo se mantem estável, com tendência à queda na perspectiva
de elevação da produção americana da commodity, onde a
estabilidade de preços nos atuais patamares começa a animar os
produtores de óleo de xisto. O aço também cai na abertura.

CENÁRIO POLÍTICO
Apesar da tragédia da morte de Teori Zavascki, para parte do
mercado isto significa, ao menos no curto prazo, uma “trégua” no
noticiário político/policial e retira parte do elemento surpresa que
afeta empresas listadas em bolsa ou coligadas.
O foco da semana deve ser a tentativa de Maia de recorrer da decisão
do juiz Eduardo Ribeiro de Oliveira, que proíbe sua candidatura, sob
pena de multa. Em São Paulo, quem tentará também reverter uma
decisão é o prefeito Dória, ao qual foi proibida a elevação de
velocidade das marginais, uma de suas bandeiras de campanha.

INDICADORES
CÂMBIO
Dólar à vista : R$ 3,1743 / -0,87 %
Euro / Dólar : US$ 1,07 / 0,224%
Dólar / Yen : ¥ 113,65 / -0,846%
Libra / Dólar : US$ 1,25 / 0,646%
Dólar Fut. (1 m) : 3185,44 / -0,70 %

JUROS FUTUROS (DI)
DI - Janeiro 18: 10,93 % aa (-0,12%)
DI - Janeiro 19: 10,40 % aa (-0,48%)
DI - Janeiro 21: 10,62 % aa (-0,75%)
DI - Janeiro 25: 11,03 % aa (-0,63%)

BOLSAS DE VALORES
FECHAMENTO
Ibovespa: 0,89% / 64.521 pontos
Dow Jones: 0,48% / 19.827 pontos
Nasdaq: 0,28% / 5.555 pontos
Nikkei: -1,29% / 18.891 pontos
Hang Seng: 0,06% / 22.899 pontos
ASX 200: -0,77% / 5.611 pontos

ABERTURAS
DAX: -0,415% / 11581,81 pontos
CAC 40: -0,402% / 4831,15 pontos
FTSE: -0,864% / 7136,25 pontos
Ibov. Fut.: -0,19% / 65136,00 pontos
S&P Fut.: -0,163% / 2262,20 pontos
Nasdaq Fut.: -0,183% / 5049,00 pontos

COMMODITIES
Índice Bloomberg: 0,16% / 88,56 ptos
Petróleo WTI: -0,56% / $52,92
Petróleo Brent:-0,27% / $55,34
Ouro: 0,06% / $1.211,07
Aço: -4,85% / $628,00
Soja: -0,25% / $20,07
Milho: -0,14% / $369,50
Café: 1,63% / $153,30
Açúcar: 0,74% / $20,30

No contexto internacional, as atenções se voltam ao início do governo
Trump, o qual já “tropeçou” com seu secretário de comunicação ao
dizer que sua inauguração foi a maior da história, fato contradito com
fotos do evento.
Ao ser confrontadas com os fatos, a conselheira de Trump, Kellyanne
Conway, disse em entrevista à CNBC que eram “fatos alternativos” e
não ‘inverdades” o que o secretário disse. Começou bem.
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23 - 27 / Jan

País

Evento

Brasil Coleta de Impostos (R$ mi)

08:00

Brasil IPC-S Semanal

13:00

Z.Euro Confiança do Consumidor (Jan)

Terça-feira, 24 de Janeiro de 2017

País

Projeção

Prévio

120.000,00

102.245,00

0,60%

0,62%
-

Evento

Projeção

5,00

Prévio

05:00

Brasil IPC-Fipe (Semanal)

0,62%

0,69%

07:00

Z.Euro PMI Industrial (Jan)

54,90

54,90

07:00

Z.Euro PMI Composto Markit (Jan)

54,60

54,40

07:00

Z.Euro PMI de Serviços (Jan)

53,80

53,70

10:30

Brasil Transações Correntes (USD) (Dez)

-4,48B

-0,88B

10:30

Brasil Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Dez)

6.75B

8,75B

12:45

EUA PMI Industrial (Jan)

54,00

13:00

54,30

EUA Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Dez)

-0,50%

0,70%

13:00

EUA Vendas de Casas Usadas (Dez)

5,56M

5,61M

13:00

EUA Índice de Manufatura Fed Richmond (Jan)

Quarta-feira, 25 de Janeiro de 2017
Feriado

País

Evento

Brasil Confiança do Consumidor FGV (Jan)

10:00

EUA Pedidos de Refinanciamento Hipotecário

12:00

EUA Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Nov)

12:00

EUA Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Nov)

12:00

EUA Índice de Preços de Imóveis (Nov)

12:30

8,00

Projeção

Prévio

Brasil Aniversário de São Paulo

09:00

Quinta-feira, 26 de Janeiro de 2017

6,00

73,30
1.263,20
0,40%

0,40%
6,20%
240,20

Brasil Fluxo Cambial Estrangeiro

País

4,09B

Evento

11:30

EUA Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Dez)

11:30

EUA Balança Comercial de Bens (Dez)

Projeção

Prévio
-

-64,10B

0,27
-65,30B

11:30

Brasil Empréstimos do Banco do Brasil (Mensal) (Dez)

11:30

EUA Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego

245K

234K

12:45

EUA PMI de Serviços (Jan)

54,40

53,90

13:00

EUA Índice de Indicadores Antecedentes CB (Mensal) (Dez)

0,20%

13:00

EUA Venda de Casas Novas (Dez)

13:00

EUA Vendas de Casas Novas (Mensal) (Dez)

14:00

Sexta-feira, 27 de Janeiro de 2017

0,30%

590K

592K

-0,30%

5,20%

EUA Índice de Atividade Industrial Fed KC (Jan)

País

Evento

24,00

Projeção

Prévio

Feriado China Ano Novo Lunar

Projeções Brasil:

07:00

Z.Euro Massa Monetária - Agregado M3 (Anual) (Dez)

4,90%

4,80%

08:00

Brasil Custos de Construção FGV (Nov)

0,36%

0,36%

11:30

EUA PIB (Trimestral) (Q4)

2,20%

3,50%

11:30

EUA Índice de Preços do PIB (Trimestral) (Q4)

2,10%

1,40%

11:30

EUA Gasto dos Consumidores (Q4)

2,50%

3,00%

11:30

EUA Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) (Dez)

2,50%

-4,50%

11:30

EUA Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Dez)

11:30

EUA Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Dez)

0,40%

0,60%

11:30

EUA Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Dez)

0,50%

0,90%

13:00

EUA Confiança do Consumidor Michigan - Leitura Final (Jan)

98,10

98,10

-6,50%
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