Terça-Feira, 03 de janeiro de 2017
Bom dia,

Agenda vazia no Brasil. Sem dados importantes tanto no campo econômico quanto no político para hoje, o

mercado interno deve ficar de olho no mercado externo com a volta das negociações nos EUA e Europa, já que o
primeiro dia útil por lá está começando hoje. Além disso, as atenções também estão voltadas aos indicadores da
China.

Agenda norte americana. Hoje sem grandes novidades na maior economia do mundo, teremos a divulgação do
PMI Industrial de dezembro às 12h45 e logo mais às 13h será divulgado o ISM Industrial.
PMI chinês surpreende! Segundo divulgado ontem à noite em dezembro a atividade industrial da China avançou
mais do que o previsto, o PMI ficou em 51,9 ante 50,9 no mês anterior, a expectativa média era de 50,7. A
divulgação foi feita pelo braço econômico do grupo Caixin, e por se tratar de um instituto privado o índice
monitora o desempenho de pequenas e médias empresas, ao contrário dos índices que acompanham as gigantes
estatais chinesas. A última vez que o indicador atingiu um patamar de crescimento tão forte em uma leitura
mensal
foi
em
janeiro
de
2011,
quando
o
indicador
ficou
em
53,7
pontos.
Desemprego fica estável na Alemanha. A taxa de desemprego da maior economia da Zona do Euro ficou estável
em 6,0% em dezembro, na série com ajuste sazonal, enquanto que o número de desempregados registrou queda
de 17 mil no mesmo período, em linha com as estimativas do mercado. Mais tarde, será divulgada a prévia da
inflação (CPI) de dezembro do país, onde a expectativa também aponta para uma leve melhora.
PMI do Reino Unido ganha força. O PMI industrial do Reino Unido subiu para 56,1 pontos em dezembro, ante os

53,4 pontos registrados no mês anterior. Segundo a consultoria Markit Economics, esse resultado se deve tanto ao
aumento da produção quanto a melhora no volume de novas encomendas, sinalizando para um crescimento
trimestral próximo a 1,5%, ritmo que, considerando as inúmeras incertezas que afligem a economia local e global,
é surpreendente. Entretanto, mesmo surpreendendo positivamente, o índice deve trazer pouca influência para a
bolsa
paulista.
Bolsas Mundiais avançam. Na volta do feriado, as bolsas asiáticas foram impulsionadas pelos dados melhores do
que o esperado na China, apontando que a economia segue resiliente por lá. Já o indicador industrial mais robusto
no Reino Unido dá fôlego para a alta na maior parte das bolsas europeias, enquanto que os índices futuros norteamericanos registram leve alta, à espera da divulgação de dados do setor industrial.

Bradesco (BBDC4) ficará ex-juros hoje. O Bradesco anunciou a distribuição de juros sobre capital próprio de R$

0,014662 por ações ON e R$ 0,016128 por ações PN já deduzido do imposto de renda. As ações ficam ex-juros
hoje,
e
serão
pagas
em
1º
de
fevereiro.
Fila de IPOs na BM&FBovespa (BVMF3) deve crescer em 2017. O retrato final de 2016 e o panorama do início
deste ano se mostra mais otimista para as ofertas iniciais de ações. Três companhias já ingressaram na Comissão
de Valores Mobiliários com pedidos para fazer seus IPOs, são essas as locadoras de veículos Movida e Unidas e a
empresa de diagnósticos Hermes Pardini. Se essas operações se concretizarem, já será um cenário bastante
diferente do que se viu no ano passado, quando apenas a empresa de diagnóstico Alliar estreou na bolsa de
valores, em outubro, depois de um ano e meio sem IPO no Brasil. Outras duas, a companhia de saneamento
Sanepar e a distribuidora de energia Energisa, fizeram o chamado "follow-on", que acontece quando uma empresa
que já é listada passa por um novo processo de fixação de preços e emissão de novas ações. No entanto, nem
todas as companhias devem contar com o apetite dos investidores. A incorporadora Tenda, por exemplo, acabou
desistindo de fazer uma oferta de ações em dez/16 diante da fraca demanda dos investidores. Os recursos
levantados na operação serviriam basicamente para a desalavancagem da controladora, a Gafisa. Segundo fontes
de mercado, as empresas dos setores de saúde, energia, educação e finanças são as mais fortes candidatas a
realizar ofertas de ações, tanto em IPO quanto em oferta subsequente, em 2017. Todo esse cenário de retomada
dos
IPOs
tende
a
beneficiar
os
resultados
da
BM&FBovespa.

AGENDA DE DIVIDENDOS
Bons negócios.

