Segunda-Feira, 6 de fevereiro de 2017
Bom dia,

Boletim Focus. Mercado continua reduzindo as projeções para o PIB e inflação deste
ano. Segundo o boletim divulgado esta manhã pelo Banco Central, o mercado continua
vendo a inflação ceder este ano, sendo a quinta semana consecutiva de queda, ficando
em 4,64%. Para o PIB, as projeções de mercado continuam apontando um arrefecimento
no crescimento da economia, com a média das projeções apontando para um avanço de
0,49%, já para 2018 as projeções estão mais otimistas, ficando em 2,25%. Quanto a taxa
Selic, sem grandes novidades, permanecendo inalterada a estimativa em 9,5% para o final
deste ano, e em 9% para 2018.
Agenda interna. Hoje pela manhã foi divulgado pela FGV o Indicador de Antecedente de
Emprego (IAEmp), que subiu 5,6 pontos em janeiro, ficando em 95,6. Já o Indicador de
Coincidente de Desemprego (ICD) recuou 1 ponto no mês, ficando em 103,6 pontos.
Segundo a FGV, a leitura do IAEmp aponta para maior otimismo com o futuro da
economia, atrelado ao movimento de corte dos juros pelo Banco Central, já quanto ao
ICD, permanece em patamares elevados, indicando a situação difícil do mercado de
trabalho atual. Ainda hoje, mais a tarde será divulgada a produção total de veículos de
janeiro, às 11h20 pela Anfavea.

Mercado de trabalho nos EUA cresce acima do esperado. Foram criados 227 mil postos
de trabalho em janeiro, acima das projeções de mercado que apontavam para criação de

168 mil postos de trabalho e ante a criação de 156 mil em dezembro. Este número acima
de 200 mil postos mostra que o ritmo de evolução do emprego no país segue bem forte.
Dentre os segmentos, o maior responsável pela contratação de 192 mil novos
trabalhadores foi o setor de serviços, em janeiro. Os setores industriais também
apresentaram bons resultados, principalmente o da construção, que saiu de 2 mil postos
em dezembro para ficar acima de 30 mil em janeiro. E o que também acabou
surpreendendo foi a taxa de desemprego que subiu para 4,8% em janeiro, levemente
acima da mediana das projeções de mercado, de 4,7%. Já os salários seguem mostrando
um comportamento bem volátil, mostrando um rendimento médio da hora trabalhada
crescendo apenas 0,1% no mês, ante as projeções de 0,3%. Este misto de resultado de
forte desempenho do emprego no mês de janeiro contra o fraco avanço do salário mostra
que a condução da taxa básica de juros seguira em ritmo gradual, conforme o
pronunciamento do FED.
Atividade no varejo e índice de confiança caem na Zona do Euro. Conhecemos agora pela
manhã o PMI referente à jan/17 do comércio varejista no bloco econômico europeu. O
resultado foi de 50,1, ainda no campo da expansão da atividade, mas uma ligeira queda
frente aos 50,4 registrados em dez/16. Dentre as principais economias que compõem a
Zona do Euro, destacou-se o avanço das vendas no varejo na França e na Alemanha,
enquanto que do lado negativo ficou o declínio na atividade na Itália. A segunda
divulgação do dia, o índice Sentix que mede a confiança dos investidores, também
mostrou desaceleração ao sair dos 18,2 pontos para 17,4 agora em fev/17. No entanto, o
resultado ainda veio acima da mediana de mercado que esperava uma queda para 16,7
pontos.
China volta ao radar com desaceleração. O PMI de Serviços Caixin da China ficou em 53,1
pontos em janeiro, ante os 53,4 pontos registrados em dezembro, enquanto que o PMI
Composto Caixin, que engloba o setor de serviços e a indústria, seguiu a mesma
tendência, recuando para 52,2 pontos, ante os 53,5 do mês anterior. Ainda que ambos os
indicadores tenham ficado acima dos 50 pontos (o que aponta expansão da atividade) e
que parte desse desempenho seja explicado pela sazonalidade do período, pois em
janeiro o feriado de Ano Novo Lunar tende a comprometer a atividade, as commodities
podem reagir mal a essa desaceleração, ficando pressionadas no curto prazo.
Bolsas no azul, em dia de agenda fraca. As principais Bolsas da Ásia fecharam no campo
positivo hoje, mesma direção que abrem as Bolsas europeias nessa segunda, na esteira da
ordem assinada pelo presidente americano para revisar a regulação do sistema bancário
americano, criando a expectativa de regras mais flexíveis e de dados do mercado de
trabalho americano (com texto acima). Em dia sem grandes indicadores na agenda,
destaque para a fala do presidente do BCE, Mario Draghi, no comitê de assuntos
econômicos e financeiros no parlamento europeu, ao meio-dia, no nosso horário.

Resultado da Localiza (RENT3) superou as expectativas. A empresa de locação de
veículos conseguiu entregar um surpreendente crescimento de faturamento (+31,5%
versus 4º Trim/15) para o último trimestre do ano com margem EBITDA praticamente
estabilizada, 35,3% nesse 4º Trim/16 contra 35,4% um ano antes. Em razão do impacto
das maiores despesas financeiras o lucro líquido teve um leve recuo de 1,4% entre os
períodos, porém ficou acima das projeções de mercado. Dessa forma, os ativos RENT3
deverão reagir positivamente em bolsa diante desse bom desempenho da companhia.
Além do resultado, a Localiza anunciou que fará uma bonificação de ações aos acionistas
posicionados em 02/mai/17 na proporção de uma nova ação para cada lote de vinte
ações detidas pelos investidores. O valor atribuído às ações bonificadas será de R$ 49,41
(ante aos R$ 38,26/ação cotados atualmente) e os ativos estarão disponíveis em
09/mai/17 aos acionistas.
Balanço operacional da BM&FBovespa (BVMF3). No mês de jan/17, o segmento Bovespa
movimentou R$ 144,3 bilhões, tombo de 13,6% frente aos R$ 166,9 bilhões registrados
em dez/16. O balanço de negociação dos investidores estrangeiros com ações ficou
positivo em R$ 6,2 bilhões nesse período. No BTC houve aumento no volume financeiro,
com o empréstimo de ações atingindo R$ 60,7 bilhões no mês passado, ante a marca de
R$ 60,4 bilhões em dez/16. Já no segmento BM&F, os mercados derivativos totalizaram
65.315.054 contratos negociados e volume financeiro de R$ 4,5 trilhões, frente os
75.859.384 contratos e giro de R$ 5,3 trilhões no derradeiro mês de 2016. Ao final do
último pregão de janeiro, o número de contratos em aberto foi de 34.379.627 posições,
inferior aos 44.948.825 do fim do ano passado.
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Bons negócios.

