A SEGUIR
Um compilado dos principais acontecimentos que devem movimentar o mercado na
próxima semana, comentados para você hoje!

O primeiro mês de 2019 acabou com os ativos de renda variável apresentando um
resultado extremamente positivo. Com alta de mais de 10%, o Ibovespa apresentou
uma das maiores valorizações do mundo em janeiro, o que configura um mês
excepcional.
Em um bom momento do mercado, como o atual, é comum que as pessoas se sintam
felizes com os ganhos, porém, gostaria de usar esse espaço para lembrar a todos que os
atuais patamares não devem se repetir no futuro – é esperável que o mercado
desacelere ou até recue em algum momento do ano por conta disso.
Por mais que acreditemos que a renda variável é a melhor classe de ativos para o longo
prazo, é preciso ser consciente e evitar riscos excessivos somente por empolgação com
o momento de alta. Altas excepcionais como essas tendem a aflorar os sentimentos
agressivos de investidores e podem acabar com um final pouco feliz se não tivermos
parcimônia.
Lembre-se: respeite a sua margem de segurança e não invista aquilo que pode precisar
no curto prazo em renda variável.

Um Gráfico para ficar de olho
Para o Gráfico dessa semana, o escolhido foi o retorno histórico de diferentes classes de
ativos desde 1900 feito anualmente pelo Credit Suisse.
Nele podemos ver que o retorno histórico das ações superou em todos os mercados as
demais classes avaliadas (Moedas e Títulos de renda fixa).
Isso ressalta nossa crença no mercado de renda variável, mesmo em uma situação em
que sugerimos calma.

O que deve mover o mercado no Brasil?

No Brasil os grandes destaques ficam divididos entre as eleições
para presidente da Câmara e do Senado e o resultado de algumas
empresas listadas.
Na câmara, Rodrigo Maia foi reeleito, enquanto que após uma série
de eventos inesperados, incluindo a desistência da candidatura do
favorito Renan Calheiros, Davi Alcolumbre foi eleito para a
presidência do Senado.
A vitória de Maia já estava no radar, mas a eleição de Alcolumbre
foi um evento não esperado, que fortalece a influência de Ônix
Lorenzoni (Ministro Chefe da Casa Civil), e que enfraquece Paulo
Guedes dentro da base do governo.
De modo geral, podemos esperar um movimento por parte do
governo para que a agenda da reforma da previdência seja levada
adiante o quanto antes, visto que não só se trata de uma promessa
de campanha, como por ser um assunto delicado, exige muito
capital político que tende a se deteriorar a medida que o mandato
avança e conflitos internos surgem.
Saindo do cenário político e voltando aos resultados de mercado,
grandes empresas devem liberar resultados nessa semana.
Entre os principais destaques encontram-se o Banco Itaú
(ITUB3/ITUB4), o Banco ABC (ABCB4), a Porto Seguro (PSSA3),
Klabin (KLBN3/KLBN4/KLBN11) e Lojas Renner (LREN3).
Como sempre, devemos seguir acompanhando os principais

destaques por meio dos nossos relatórios semanais e do Radar do
Mercado.

Acesse o A Seguir no Suno Notícias e compartilhe a sua opinião!

O mundo lá fora

Nos EUA, Donald Trump deve realizar o seu discurso anual: o
"State of The Union", na terça-feira às 09:00 (ET).
Nele, Trump deve abordar os seus recentes conflitos com o Partido
Democrata sobre a construção do muro na fronteira com o México.
Ainda estamos distantes de uma clarificação a respeito da
habilidade de ambos os partidos chegarem a um acordo, por isso o
discurso pode ser um importante indicador de tendências
conciliadoras ou escalada dos conflitos.
Ainda nos EUA dois outros eventos são destaque.
O primeiro deles é a fala de diversos representantes do FED, a
começar por Jerome Powell, que deve falar na quarta-feira.
Além disso, o presidente do FED de Cleveland e Richard Clarida,
vice-presidente do FED, devem dar insights valiosos sobre o futuro
da política de juros americana.
Na semana passada o FED manteve a taxa de juros americana
estável e se comprometeu a ser paciente a respeito de novas altas.

Além disso, continuamos atentos a temporada de resultados, com
várias gigantes liberando seus dados referentes ao 4T18 nessa
semana.
Entre os principais destaques estão Google e Disney.
Além disso outras empresas como a GM, Twitter e Match Group
também devem liberar seus resultados.
Alguns desses devem ser comentados para os assinantes do plano
Suno Internacional.
Voltando para a América Latina, na semana passada o general da
aeronáutica da Venezuela Francisco Yánez declarou seu apoio a
Juan Guaidó, que se auto proclamou presidente interino da
Venezuela no último dia 23 de janeiro.
Os conflitos no país vizinho já causaram influência e movimentos
migratórios para o Brasil nos últimos meses.
E o desenrolar da situação com a possibilidade de um conflito civil é
um é um evento relevante de ser acompanhado.

Acesse o A Seguir no Suno Notícias e compartilhe a sua opinião!

Dica de leitura

Como primeiro livro de fevereiro o
escolhido foi o "Finding My Virginity" a
biográfica de Richard Branson, um
dos maiores empreendedores da
modernidade.
O livro conta a jornada de Branson
para transformar a Virgin em uma das
marcas mais famosas do planeta, com
todos os percalços e desafios do
caminho.
Uma lição não só sobre perseverança, mas também sobre
empreendedorismo e visão.

Clique e confira na Amazon.

Tem alguma crítica, sugestão ou feedback sobre essa newsletter? Então envie um e-mail
para aseguir@sunoresearch.com.br e compartilhe a sua opinião com nosso time.
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