Sexta-Feira, 3 de março de 2017
Bom dia,

Queda no IPC-Fipe de São Paulo. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo
registrou queda de 0,08% em fevereiro depois de subir 0,32% no mês anterior. Este
número ficou abaixo das expectativas de mercado que previam um recuo de 0,04%. As
categorias que mais contribuíram para a queda do índice foram de alimentos, transportes,
despesas pessoais e vestuário. Essa foi a primeira vez em que o indicador fechou o mês
com deflação desde setembro de 2016, quando ele caiu 0,14%.

Discurso de Yellen é destaque. A agenda norte americana de hoje conta com o discurso
de diversos representantes do FED, sendo três com direito a voto esse ano, Stanley
Fischer, Charles Evans e Jerome Powell, e apenas um, Jeffrey Lacker que não tem direito a
voto esse ano. Mas os holofotes estarão voltados mesmo para o discurso de Janet Yellen,

que deve ditar o rumo dos mercados. A perspectiva majoritária já aponta para um
aumento na taxa de juros ainda esse mês, porém uma sinalização mais forte nesse
sentido tende a trazer pressão para os emergentes. Na seara econômica, haverá a
divulgação dos PMIs de serviços e composto, além do ISM de serviços, todos referentes a
fevereiro, cuja perspectiva é que continuem a denotar um ritmo de crescimento
econômico mais pujante.
Dados de China e Japão não devem animar mercado. O índice PMI Caixin de serviços,
medido pela Markit, apresentou desaceleração, saindo de 53,1 em janeiro para 52,6 em
fevereiro. Já o PMI Caixin composto subiu 0,4 p.p. também para 52,6. Como estão acima
de 50, os dois índices denotam expansão da atividade, porém, a desaceleração do setor
de serviços pode levantar dúvida sobre a pujança da demanda doméstica chinesa. Já no
Japão, o CPI avançou 0,4% na comparação anual e 0,1% na mensal. O núcleo do CPI, subiu
0,1% na comparação anual, dentro da expectativa, por isso não trouxe grande impacto ao
mercado acionário por lá. A taxa de desemprego também veio dentro do esperado, em
3,0%.
Indicadores da Zona do Euro. Hoje, foram divulgados uma série de indicadores da Zona
do Euro, da Alemanha e do Reino Unido. A começar pelos dados consolidadados do bloco,
segundo a agência de estatísticas europeia a Eurostat as vendas do varejo recuaram pelo
terceiro mês consecutivo, retraindo 0,1% em janeiro na comparação mensal, porém ainda
acumulando alta de 1,2% na comparação anual. Já o PMI composto medida pela Markit
Economics referente a fevereiro avançou para 56 pontos, ante 54,4 no mês anterior,
sendo o nível mais alto desde 2011. O PMI de serviços também avançou, indo para 55,5,
ante 53,7 pontos no resultado anterior, mas um pouco abaixo da expectativa mediana de
mercado de 55,6. Indo para as potências europeias, no Reino Unido o PMI de serviços
decepcionou ficando em 53,3, ante resultado no mês anterior de 54,5, e bem abaixo da
expectativa média de mercado que era de 54,2. Por fim, na Alemanha o PMI de serviços
ficou inalterado em fevereiro, permanecendo em 54,4, vindo dentro do esperado.
À espera de Janet. As principais Bolsas asiáticas fecharam com queda moderada nessa
sexta e assim também abriram os dois principais índices europeus (FTSE e DAX). A
principal razão para essa pressão nos mercados acionários é a fala da chair do FED à
tarde, quando ela pode dar sinais mais claros acerca de uma alta de juros nos EUA já
nesse mês (texto acima sobre a fala de Yellen). Além disso, o PMI de serviços da China,
medido pela Markit, mostrou desaceleração, apesar de continuar no campo da expansão,
em fevereiro, e os dados do Japão vieram sem surpresas (sobre China e Japão, mais no
texto sobre a Ásia).

Pedido de recuperação judicial da PDG (PDGR3) é aceito pela justiça. Na prática, com o
deferimento do pedido, as ações e execuções de dívidas contra a companhia ficam
“suspensas” por um período de seis meses, período em que a companhia vai trabalhar
para reestruturar seu endividamento. Apesar desse prazo, a reestruturação deve durar
muito mais tempo que isso. Nossa visão para a PDG ainda é que os riscos atrelados aos
papéis da companhia ainda se sobrepõem ao potencial de valorização destes.
Telefônica Brasil (VIVT4) utilizará ações para cumprir decisões judiciais. Tendo em vista
as medidas já proferidas ou que venham a ser tomadas pelos órgãos reguladores
brasileiros no âmbito dos chamados "planos de expansão da telefonia", a companhia
optou por resguardar em tesouraria o total de um milhão de ações preferenciais para
serem entregues futuramente como parte dos recursos necessários para financiar os
investimentos operacionais. Essa quantidade representa 0,059% de seu capital social e
equivale à 0,2%, aproximadamente, das ações VIVT4 em circulação atualmente no
mercado. Esses ativos serão adquiridos dentro do programa de recompra de ações em
vigor, o que tende a influenciar positivamente seus papéis em bolsa.
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Bons negócios.

