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

Boletim Focus. Segundo o compilado de projeções de mercado divulgado pelo Banco
Central nesta segunda-feira, o mercado melhorou sensivelmente suas expectativas para o
PIB deste ano, com avanço de 0,1 p.p. na expectativa de crescimento ficando em 0,49%,
invertendo a tendência de queda nas projeções para a economia. Para o PIB de 2018, a
tônica foi a mesma, pela segunda semana consecutiva o mercado vem melhorando a
estimativa, que ficou em 2,39%. Já para o IPCA e a taxa Selic as projeções permaneceram
inalteradas, em 4,36% e 9,25% para o fim de ano.
Agenda macroeconômica doméstica. Hoje, às 10h, teremos as divulgações do PMI
composto e de serviços referentes a fevereiro, ambos medidos pelo HSBC. Às 15h00
teremos a balança comercial semanal e sem horário definido devem ser divulgados
indicadores de nível de atividade (Fiesp) de janeiro e o indicador de atividade do comércio
(Serasa) de fevereiro.

A confiança do investidor na zona do euro melhorou acima do esperado. A confiança do
investidor na zona do euro em março subiu para 20,7 pontos, chegando ao mais alto
patamar desde agosto de 2007. A expectativa de mercado era que a confiança atingisse
18,8 pontos e no mês passado o índice havia caído para 17,4 de 18,2 em janeiro,
refletindo a maiores preocupações quanto as políticas do presidente dos Estados Unidos,
Donald Trump. Este bom resultado vem de todos os componentes de expectativa para as
regiões da zona do euro, com uma visão de recuperação econômica.
Agenda nos EUA. Às 12h00, saem as encomendas à indústria de janeiro, com expectativa
de atingir 1,0%, menor que o último resultado que ficou em 1,3%. E fechando a agenda,

às 17h, fala o presidente do FED de Minneapolis, que tem direito a voto esse ano. Na
semana, o mercado ficará atento com o relatório de emprego em fevereiro, que sairá
apenas na sexta-feira, mesmo que o tom do discurso de Yellen praticamente já tenha
antecipado uma alta dos juros, no próximo dia 15 de março, sempre é bom se manter
atento.
Bolsas pressionadas na Europa e no Japão. O pregão é de baixa nas Bolsas europeias e na
Bolsa de Tóquio, em dia fraco de indicadores. Na Europa, destaque negativo novamente
para os papéis do Deutsche Bank, que caem vertiginosamente após anúncio de aumento
de capital. Já as Bolsas de Hong Kong e Shanghai fecharam na direção contrária no pregão
de hoje, após o governo chinês anunciar no final de semana que a estimativa para o
crescimento do PIB em 2017 é de 6,5%, bem próximo do realizado em 2016 (6,7%), o que
indica que as lideranças chinesas não enxergam risco forte de desaceleração no curto
prazo.

Balanço operacional da BM&FBovespa (BVMF3). No mês de fev/17, o segmento Bovespa
movimentou R$ 165,2 bilhões, salto de 14,5% frente aos R$ 144,3 bilhões registrados em
jan/17. O balanço de negociação dos investidores estrangeiros com ações ficou positivo
em R$ 639,7 milhões nesse período. No BTC (empréstimos de ações), houve redução no
volume financeiro, com o empréstimo de ações atingindo R$ 56,8 bilhões no mês
passado, ante a marca de R$ 60,7 bilhões em jan/17. Já no segmento BM&F, os mercados
derivativos totalizaram 72,4 milhões contratos negociados e volume financeiro de R$ 4,7
trilhões, frente os 65,3 milhões de contratos e giro de R$ 4,6 trilhões no primeiro mês
deste ano. Ao final do último pregão de fevereiro, o número de contratos em aberto foi
de 38,9 milhões de posições, superior aos 34,4 milhões do fim do ano passado.
Linx (LINX3) propõe pagamento de R$ 20,0 milhões em dividendos. A desenvolvedora de
softwares para o varejo divulgou o manual para a Assembleia Geral Ordinária (AGO) dos
acionistas que será realizada em 07/abr/17. Pela proposta da administração, que precisa
ser aprovada em AGO, a companhia pagará R$ 20,0 milhões, aproximadamente R$ 0,12
por ação, na forma de dividendos aos seus acionistas, o que diante da cotação de
03/mar/17 corresponde a um dividend yield de 0,7%.
Usiminas (USIM5) receberá capital da Musa. Os acionistas da Mineração Usiminas S/A –
MUSA aprovaram por unanimidade a redução no capital da companhia, no montante de
R$ 1 bilhão, e a alteração em seu estatuto social para refletir a referida redução. Trata-se

da resolução de imbróglio importante, pois, em janeiro, seus sócio, a japonesa Sumitomo
(que tem 30% do capital da MUSA), não havia aceitado a proposta. Os R$ 700 milhões
que irão para o caixa da Usiminas foi colocado como condicionante na reestruturação da
dívida da Usiminas. Logo, seus papéis tendem a reagir de forma positiva no pregão de
hoje, já que essa aprovação afasta uma das hipóteses de vencimento antecipado de suas
dívidas refinanciadas.
Engie Brasil (EGIE3) avalia entrar em leilão de transmissão. Em reunião com o mercado,
o diretor financeiro da Engie Brasil, Carlos Freitas, declarou que a companhia tem
avaliado entrar no próximo leilão de transmissão de energia, previsto para ocorrer nessa
sexta-feira (10/03). Atualmente a elétrica não possui nenhuma exposição ao segmento
transmissão, mas, segundo Freitas, o grupo Engie (controlador da Engie Brasil) possui um
know how nessa área e é possível extrair sinergias interessantes entre o setor de
transmissão e os atuais ativos de geração do grupo. Na área de geração, a elétrica deve
continuar buscando a expansão de sua capacidade em fontes renováveis, sendo que a
aquisição da participação de sua controladora Engie (40%) na Usina Hidrelétrica de Jirau
pode ser negociada ao longo do 2° Sem/17.
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Bons negócios.

