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"A melhor maneira de se vingar de um mentiroso é convence-lo de que você acreditou
na
mentira."
- Nassim Nicholas Taleb

Gráfico do dia

Taxa de desemprego e crescimento (YoY) na média salarial dos Estados Unidos, para
produção privada e trabalhadores não-supervisores.

O que aconteceu nas últimas 24 horas
Selic
Cupom mantém Taxa Selic em 6,5% ao ano. A taxa está nesse nível desde março do
ano passado;




Suas projeções para inflação neste e no próximo ano continuam abaixo das
metas centrais de inflação para o período, de 4,25% e 4%, respectivamente. O
BC projeta uma inflação de 3,8% para ano que vem e de 3,9% para este ano;
O discurso do Cupom pareceu querer distanciar uma probabilidade de corte de
juros no curto prazo.

Saques na poupança
Saques na poupança em janeiro registra o 2º maior volume na história.
As retiradas somaram R$ 11,23 milhões, o que mostra a necessidade de recursos
para pagar gastos do início do ano.





O montante é mais que o dobro do que o de janeiro do ano passado;
No ano passado, em meio a retomada do crescimento, a poupança teve uma
procura maior, apesar de ter um dos piores rendimentos do mercado
historicamente e de, atualmente, com sua nova regra, estar rendendo menos
que anteriormente;
Dados do Banco Mundial mostram que apenas 32% dos brasileiros com mais
de 15 anos em 2017 investiam na poupança ou em qualquer outro investimento.
A média global é de 48% e em países com renda alta é de 73%.

Petrobras
Presidente da Petrobras diz que empresa prevê investimentos de US$ 16 bilhões em 2019. O
valor representa um avanço de 23% em relação ao montante previsto em 2018.





Os investimentos estão concentrados na exploração e produção do pré-sal;
O Presidente disse que a política de preços seguirá atrelada à paridade
internacional. Porém, os reajustes não serão diários, e sim sempre que a
companhia julgar necessário;
Ele também disse que num momento em que se esforça na desalavancagem,
não vê espaço para uma política mais agressiva de distribuição de dividendos e
que reavaliará o pagamento antecipado trimestralmente.

O que você precisa saber hoje

Inflação
Índice de inflação medida pelo IGP-DI (mensal) divulgada hoje.
Tem a finalidade de medir o comportamento de preços em geral da economia
brasileira. É uma média aritmética, ponderada dos índices IPA, IPC, INCC, DI e IGP10.


Último resultado liberado em janeiro foi de -0,45%, referente a dezembro de
2018;
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