Segunda-feira, 3 de junho de 2019
Bom dia,

Focus reforça panorama de PIB e inflação para baixo, abrindo espaço para queda de juros. O boletim de hoje
trouxe a 14º revisão seguida para a projeção do PIB de 2019, agora em 1,13%, e revisão para baixo também
na estimativa para o IPCA desse ano, agora em 4,03%, com uma margem confortável para o centro da
meta, de 4,25%. Além disso, o relatório do Banco Central lista a mediana das atualizações dos últimos cinco
dias para a projeção do IPCA, e essa já está abaixo dos 4%. A conjunção de atividade ainda muito fraca e
inflação comportada deve elevar ainda mais as apostas de que teremos corte de juros nesse ano. Nessa
linha, o IPC-S mostrou desaceleração na última semana de maio, com a continuidade da redução nos preços
dos alimentos, que compensou a elevação de 1,99% no custo da energia no segmento residencial. No

campo político, o mercado fica de olho na possível aprovação da MP que visa combater fraudes no INSS no
Senado, que pode gerar uma economia de R$ 10 bilhões ao ano. O governo tem se esforçado para votar a
medida, que caducará se não for votada hoje na casa.

PMIs mostram cenário de atividade claudicante lá fora. Em dia sem grandes novidades, destaque para os
PMIs industriais da Markit, que reforçaram o cenário de atividade fraca em diversas economias relevantes,
com destaque para a Alemanha, nos piores níveis desde 2012, e para a Inglaterra, com o índice na mínima
de quase três anos. Na China, o indicador veio levemente acima do esperado, mas não é suficiente para
impulsionar as Bolsas locais, que seguem pressionadas pelas incertezas em relação à disputa comercial com
os EUA. Na Europa, além da atividade fraca, a novidade no campo político é a renúncia da líder de um dos
principais partidos da base aliada da Primeira-Ministra alemã, enfraquecendo ainda mais a posição do
governo. A crise política alemã se acentua em um momento que a Europa enfrenta elevada incerteza em
relação ao Brexit e a UE pressiona o governo italiano por conta do elevado déficit fiscal do país. Nos EUA, os
futuros de NY também indicam uma abertura no vermelho, com destaque para os papéis da Alphabet, com
notícias de que o Google estaria na mira do Departamento de Justiça americano.

Emissão de ações da Light (LIGT3) no radar. Uma oferta pública primária de ações no Brasil e no exterior é
considerada pela companhia. Os recursos captados serão destinados "principalmente à redução do
endividamento". Cabe lembrar, que a situação financeira da companhia é delicada, com uma relação dívida

líquida / EBITDA dos últimos doze meses em 3,70x no 1T19, frente ao covenant de 3,75x. Ademais, cerca de
13% de sua dívida vence no curto prazo. De toda forma, os papéis da companhia devem responder de
forma negativa à novidade.
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