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IBOVESPA fecha em queda de 2,8%. Reversão de tendência? Vai depender dos investidores externos...



Descolamento do IBOVESPA em relação ao S&P na semana passada



Participação de Estrangeiros na Bolsa:



Cenário Internacional:

➢ PMIs de Serviço abaixo do Esperado

➢ Cristine Lagarde falou que PIB do 4Tri na Europa pode ser negativo

➢ Revisões de crescimento do PIB devem acontecer no mundo todo

➢ Avanço do COVID na Europa

➢ Desconfiança com eficácia de algumas vacinas

➢ Posse de Joe Biden e Fala da Janet Yellen



COVID e Vacinas:

Fonte: https://www.nytimes.com/interactive/2021/01/24/us/covid-vaccine-rollout.html



Cenário Interno

➢ Avanço do COVID

➢ Problema com insumos para as vacinas

➢ Vacinas insuficientes para a população brasileira

➢ Conflito Político se acirrando

➢ Bolsonaro perdendo popularidade (56 pedidos ativos de impeachment)

➢ Volta do auxílio emergencial? Qual auxílio?

➢ Cenário Fiscal se deteriorando



IBOVESPA fundamentos:



Variação Semanal por grandes setores



Avaliação do Governo Bolsonaro



Avaliação do Governo Bolsonaro



Percepção sobre o mercado de trabalho



Percepção em relação ao COVID



Percepção em relação a como o Governo está enfrentando a pandemia



Dólar:



Volatilidade das Moedas



Curva de Juros

Comentário sobre a Ata do Copom: A taxa básica
de juros continua no menor nível da série
histórica, em 2% a.a. e, além disso, o juro real ex
ante permanece em terreno negativo. Como uma
das condições necessárias para a estabilidade da
taxa de juros deixou de ser satisfeita, uma vez que
as estimativas para a inflação futura já estão em
linha com o centro da meta, o Copom decidiu
abandonar o forward guidance. O abandono da
prescrição futura, entretanto, não implica que a
política monetária será normalizada
imediatamente, posto que ainda há muitas
incertezas sobre a velocidade de recuperação da
atividade econômica em 2021 e o grau de
ociosidade do mercado de trabalho é
extraordinariamente elevado.



Curva de Juros



Retorno acumulado dos ativos financeiros em 12 meses



Focus
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