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

E 2019 começou!
Essa é a primeira edição do A Seguir de 2019, e já começamos com um convite.
Com as recentes quedas na bolsa americana muitas pessoas enviam mensagens
perguntando se chegou a hora de comprar, afinal, apesar de todas as preocupações
os dados econômicos dos EUA estão mais fortes do que nunca e as empresas no
menor patamar de preço desde 2013.
Então, atendendo a centenas de pedidos decidimos realizar a 2ª edição do
Workshop investindo no Exterior.
Será um evento 100% online e 100% gratuito dedicado a te capacitar para não só
investir fora do Brasil, como entender a importância de ter parte do seu
patrimônio em dólar, assim como a identificar oportunidades.
Então, caso queira fazer como Warren Buffett e outros gigantes do Value
investing que estão aproveitando as novas oportunidades que surgem no mercado
americano, clique no botão abaixo e aprenda a investir no mercado americano:

Clique e inscreva-se para o 2º Workshop Investindo no Exterior

Um Gráfico para ficar de olho
Para o primeiro gráfico do ano o selecionado foi um gráfico que compara a
relação entre a variação do EPS (lucro por ação em azul escruto) do SP500 com o
das cotações (Preço em azul claro tracejado) durante uma parte de 2018.
A capacidade de uma empresa gerar caixa (lucro) no longo prazo é o melhor
indicador de qualidade possível, e como mostrado por Henrique Bredda, gestor do
Alaska Black, em um thread recente: no longo prazo, a cotação tende a
acompanhar os lucros.
Assim, mais do que olhar a cotação, veja se os lucros crescem. Se sim, em algum

momento ambos tendem a convergir e, a apesar de todo o medo que ronda o
mercado, os lucros crescem a cada dia.

O que deve mover o mercado no Brasil?

No Brasil teremos a primeira semana "cheia" da Bolsa em 2019 e
com isso diversos acontecimentos que podem gerar impacto nos
seus investimentos.
Entre os pontos de maior destaque se encontra a liberação dos
dados sobre o crescimento da produção industrial nacional no
comparativo anual com base em 2018.
A expectativa é de um crescimento de 2,3% em comparação à
2017.
Como sempre, ressaltamos que aqui mais importante até do que o
número real é a relação do resultado real com a expectativa do
mercado.

Outro acontecimento relevante é a liberação de dados sobre a
inflação. A expectativa é de que a mesma tenha tido uma variação
negativa (deflação) de -0,10% em dezembro quando comparada a
novembro.
Esse resultado tem potencial impacto especialmente em
investimentos atrelados a títulos IPCA e IGPM como é o caso de
muitos Fundos Imobiliários.
No lado político a expectativa é para o "Pente Fino" que o agora já
presidente (e não mais "eleito") Jair Bolsonaro está preparando com
sua equipe em todos os benefícios dos servidores públicos e
benefícios do INSS.
Entre as metas da medida estão a reavaliação da pensão por morte
e extensão dos benefícios por invalidez.
Essa ação é relevante pois pode impactar a visão do público sobre
o presidente e reduzir seu apoio popular caso seja feita de uma
forma que não seja bem vista pela população geral.
A perda de apoio popular logo no início do mandato pode ser um
duro golpe à capacidade de Bolsonaro e sua equipe em pressionar
o congresso para aprovar medidas com o apoio da população e
poderia forçar o retorno da velha abordagem de negociação com
parlamentares, bancadas e partidos.
Por fim, também teremos a possível liberação do sobre a posição
especulativa em futuros do Real pela CFTC.
Essa primeira liberação é interessante por já servir como um
termômetro real das expectativas em relação às reformas e
melhoras que o país precisa para sustentar todo o otimismo visto no
mercado nos últimos dias.

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

O mundo lá fora

Também vemos bastante movimentação pelo mundo.
A começar pelo EUA, onde o presidente do FOMC de Atlanta
(Raphael Bostic) deve fazer um comunicado na quarta-feira.
As falas de Bostic normalmente apontam algumas "dicas" sobre o
futuro da política econômica nacional.
Em um momento onde embates entre o presidente dos EUA,
Donald Trump, e o presidente do FED, Jerome Powell, se tornam
mais intensos devido a discordâncias sobre qual política deveria ser
adotada, esses indicativos se tornam altamente relevantes como
um termômetro sobre um possível agravamento do atrito entre
ambos.
Na Europa teremos a liberação de dados econômicos sobre as
vendas do varejo, um indicador importante sobre a saúde da
economia na zona do Euro. A expectativa é de leve alta (+0,2%).
Já na China teremos a liberação de dados sobre a Inflação e
percepção de preço do consumidor. A expectativa é de um leve
aumento tanto na comparação mensal quanto anual.
Por fim, também teremos a liberação de dados sobre os
empréstimos feitos pelos bancos chineses para indivíduos e
empresas.
Normalmente um resultado acima do esperado é positivo para o
país, porém, vale ressaltar que dados recentes sobre a economia
Chinesa podem colocar em dúvida a capacidade de pagamento dos
empréstimos.
Assim, a situação se torna delicada, visto que um indicador acima

da expectativa é bom, mas muito acima pode ser um problema caso
os demais indicadores econômicos não melhorem em um futuro
próximo.

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

Dica de leitura

Para o primeiro livro do ano o escolhido é o
"The Obstacle Is The Way" de Ryan Holiday.
Recentemente cheguei a fazer um resumo
dos principais insights que tive ao ler esse
livro na minha conta pessoal do Instagram,
mas de forma resumida posso dizer que ele é
uma leitura obrigatória sobre como lidar com
os desafios que surgem em nossas vidas.
Seja no trabalho, nos investimentos ou em
qualquer outro sentido, o livro aborda como grandes nomes da
história transformaram adversidade em oportunidades e como você
pode fazer o mesmo.
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.

Suno Research, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 13º Andar,
São Paulo - SP, 04543-011, Brazil
Atualize suas preferências de email | Desinscreva-se da lista

