BOLETIM DIÁRIO

quarta-feira, 19 de dezembro de 2018

PERSPECTIVA
O Fed rouba a cena no mercado internacional com sua decisão de política monetária, às 17h, horário de
Brasília. Uma alta de 25 pontos base é largamente precificada pelo mercado, com possibilidade de 70% de
ocorrência. Uma completa surpresa seria o BC americano manter a taxa de curto prazo inalterada. O
comunicado de Powell será feito às 17h30 e o mercado deve escutar atentamente na busca pelo direcional
dos juros em 2019. Caso o recado seja de cunho mais dovish, o mercado até pode ensaiar alguma
melhora. Os futuros americanos indicam otimismo para o pregão de hoje, dando força também para o
petróleo, que ontem teve forte queda, com o Brent negociando na faixa dos USD 56,00. No campo
doméstico, hoje Bolsonaro se reúne com equipe ministerial, enquanto o ex-assessor de Flávio Bolsonaro
envolvido no escândalo do COAF presta depoimento no RJ. Eunício faz mais uma tentativa de votar o
Orçamento hoje às 13h, já que ontem o quórum não foi suficiente. Ibovespa futuro avança 0,56%.

IBOVESPA ONTEM:
Fechamento

86.610

Volume

R$ 12,1 bi

% Ontem

0,24%

% Mês

-3,23%

% Ano

13,36%

*Fechamento do pregão anterior à data do Boletim.

MERCADO EXTERNO
Dow Jones

Nasdaq

S&P 500

Dólar (R$/US$)

Petróleo WTI

Fechamento*

23.676

6.784

2.546

3,904

46,24

% Ontem

0,35%

0,45%

0,01%

0,11%

-7,30%

% Mês

-7,29%

-7,46%

-7,75%

1,18%

-11,60%

% Ano

-4,22%

-1,73%

-4,77%

17,74%

-23,47%

*Fechamento do pregão anterior à data do Boletim.

CALENDÁRIO DE INDICADORES
Horário

País/Região

Evento

Referência

5:00

Alemanha

PPI

Novembro

7:30

Reino Unido

Índice de preços ao consumidor

Novembro

10:00

EUA

MBA - Solicitações de empréstimos hipotecários

Dezembro

11:30

EUA

Saldo em conta corrente

Trimestral

12:30

Brasil

Fluxos semanais de moeda

Semanal

17:00

EUA

Decisão taxa FOMC (limite máx)

Dezembro

0:00

Japão

BOJ Taxa básica de equilíbrio

Dezembro

FLUXO ESTRANGEIRO NA BOLSA

Fluxo estrangeiro líquido - 12 meses
(em milhões de R$)

(em milhões de R$, referente a D-3)
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DELIBERAÇÕES E PROVENTOS
Empresa

Código

Tipo

Data Ex

Previsão de Pagamento

Valor Líquido

Monteiro Aranha

MOAR3

JSCP

19/12

04/01

R$ 1,7141/ação

Cielo

CIEL3

JSCP

20/12

11/03

R$ 0,0609/ação

Guararapes

GUAR3

JSCP

21/12

Indisponível

R$ 2,6412/ação

GUAR4

JSCP

21/12

Indisponível

R$ 2,9053/ação

KLBN3

JSCP

21/12

22/12

R$ 0,0475/ação

KLBN4

JSCP

21/12

22/12

R$ 0,0475/ação

MOVI3

JSCP

21/12

05/04

R$ 0,1444/ação

Klabin
Movida

NOTÍCIAS
Grupo ABC
O Grupo ABC, controlado pela americana Omnicom, informou que está
fundindo sua agência digital Sunset com a DM9DDB, tradicional agência de
publicidade do mercado brasileiro. Da união nasce a SunsetDDB. A nova
agência será comandada por Guto Cappio, atual presidente da Sunset,
segundo o jornal "meio&mensagem". “Quando eu e Guga [Valente]
fundamos a DM9, tínhamos um sonho grande que se tornou ainda maior na
realidade. O papel da DM9 na propaganda mundial é patrimônio eterno do
Brasil”, afirmou Nizan Guanaes, fundador do Grupo ABC, em nota. Segundo
ele, os tempos evoluíram, e a SunsetDDB chega unindo o universo dos
dados com a criatividade. Com esse movimento, o ABC avança no formato
que vem construindo desde 2015, quando foi comprado pela Omnicom, diz
a nota. Nesse período, o ABC trouxe ao Brasil agências globais como Tribal
Worldwide, TracyLocke e Track. O Grupo ABC é dono de 15 agências de
publicidade, da assessoria de imprensa CDN e da empresa de pesquisas
Interbrand.
Varejo
As vendas do comércio eletrônico devem aumentar 13,5% neste Natal, na
comparação com igual período de 2017, para R$ 9,9 bilhões. A projeção foi
divulgada ontem pela empresa de pesquisas Ebit|Nielsen. Em número de
pedidos, o aumento estimado é de 6%, totalizando 20,2 milhões de
encomendas. A expectativa é que o tíquete médio seja de R$ 490, um
crescimento de 7% sobre o Natal do ano passado. O levantamento
considera o período entre 15 de novembro a 24 de dezembro. Esse
intervalo inclui a Black Friday, evento promocional do comércio realizado na
última semana de novembro, que gerou faturamento de R$ 2,6 bilhões para
as varejistas on-line na edição deste ano. As vendas do varejo da capital
paulista aumentaram 2,2% nas duas primeiras semanas de dezembro em
relação a igual período de novembro, segundo a Associação Comercial de
São Paulo (ACSP). Houve alta tanto no sistema à vista, que cresceu 2% no
período, quanto nas comercializações a prazo, que ficaram 2,3% maiores.
Os números ficaram dentro do previsto pela associação, que já trabalhava
com um resultado mais fraco no início de dezembro em razão da Black
Friday. "A expectativa agora é com a segunda parcela do 13º salário, que
pode melhorar bastante o desempenho do comércio no restante do mês",
afirmou em nota Alencar Burti, presidente da Associação Comercial de São
Paulo. O dirigente destacou, ainda, a variação positiva nas vendas à vista,
que vinham registrando queda nas divulgações anteriores.

Grupo Pão de Açúcar
Há dez meses na função de diretor executivo comercial de multivarejo do
GPA, Jorge Faiçal deixou o cargo nesta semana e assumiu como diretor
comercial e de marketing da Via Varejo (dona das redes Casas Bahia e
Ponto Frio). Controlado pelo varejista francês Casino, o GPA é o maior
acionista da Via Varejo, com cerca de 43% das ações. A mudança é feita
num momento em que a participação do GPA na Via Varejo está à venda. O
executivo Alberto Calvo, diretor-executivo do Extra, ocupará as funções de
Faiçal no GPA.
Internacional
A confiança das empresas alemãs caiu em dezembro para o menor nível
em mais de dois anos. O índice de confiança das empresas alemãs, medido
pelo Instituto Ifo, caiu para 101,0 em dezembro, de 102,0 em novembro.
Este foi o quarto mês seguido de declínio do índice. O índice de clima de
negócios Ifo, observado de perto, caiu para 101, de 102 do mês anterior. A
atividade econômica na Argentina caiu 3,5% no terceiro trimestre em
comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a setembro,
segundo o Indec, a atividade contraiu 1,4%. O número de obras residenciais
iniciadas nos EUA cresceu 3,2% em novembro ante outubro, a taxa anual
ajustada de 1,256 milhão. O número de permissões para construir,
considerado indicador antecedente da atividade de construção, cresceu 5%
ante outubro, ao ritmo anual de 1,328 milhão. De janeiro a novembro, o total
de obras iniciadas cresceu 5,1% em comparação ao período de 2017.
Embraer
A Embraer informou, nesta terça-feira (18), que assinou um contrato de US$
243 milhões com a Air Kiribati, para um pedido firme de dois jatos E190-E2
e direitos de compra para duas aeronaves do mesmo modelo. A Air Kiribati
é a companhia aérea nacional da República de Kiribati, localizada na região
central do Pacífico ‒ o país é o único no mundo a ter presença nos quatro
hemisférios, abrangendo três fusos horários diferentes e composto por mais
de 30 ilhas. O pedido já será inserido na carteira de pedidos (“backlog”) da
Embraer do quarto trimestre de 2018. Com entregas previstas para 2019, o
E190-E2 possibilitará à Air Kiribati voar rotas domésticas e internacionais
mais longas do que as realizadas atualmente com a frota de turboélices. O
contrato acontece após uma turnê de três semanas pela Ásia-Pacífico do
E190-E2 com a pintura “Shark”, em outubro. Com um alcance máximo de
até 2.850 milhas náuticas, o E190-E2 pode operar sobre a vasta extensão
territorial de Kiribati, incluindo uma das rotas mais desafiadoras do Pacífico,
de Tarawa direto para a Ilha de Kiritimati (Christmas), rota que atualmente
inclui uma parada internacional em Fiji. O E190-E2 pode acomodar até 114
passageiros e foi o primeiro membro da família de E-Jets E2 a entrar em
operação, em abril de 2018.

Disclaimer

Este material tem caráter meramente informativo. Não reflete opinião de nenhum profissional da Corretora Solidus e as informações são extraídas dos
veículos de notícias e indicadores disponíveis nos mercados de capitais e financeiro, sendo que a Solidus se reserva o direito de fazer eventuais
correções sem prévio aviso.
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