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No Brasil, a agenda fiscal e as notícias em torno da grande varejista Americanas S.A. 
deram o direcionamento do IBOVESPA. A bolsa encerrou a semana com ganhos de 
1,79, cotada próximo de 11 mil pontos. No ano, estamos positivos em 1,08% em 
janeiro. Já a moeda americana apresentou desempenho de -3,23 em relação ao real, 
fechando aproximadamente em R$ 5,11 (cinco reais e onze centavos), e no ano 
apresenta desvalorização próxima de 1,98.  
 
Na renda fixa todos os sub-índices da AMBIMA fecharam positivos e acima do CDI. 
Destaque de desempenho fica para os vencimentos mais longos, representados pelo 
IRFM1 + e IMAB 5+. O desempenho foi positivo porque tivemos uma percepção de 
melhora no ambiente externo, além de um avanço na agenda fiscal por parte do novo 
governo, contribuindo para que as curvas real e nominal apresentasse fechamento, 
ocorrendo a devolução de prêmio dos ativos pré-fixados e de índices de preço.  
 
Sobre os pós-fixados as LFT’s vieram com um bom desempenho, inclusive o IMAS’s 
que é a carteira teórica de LFT’s da AMBIMA, que veio em linha com o CDI. A 
surpresa negativa ficou para o IADI, que é o índice de debentures da AMBIMA que 
apresentou rentabilidade negativa por consequência dessa volatilidade que o mercado 
de crédito em decorrência das notícias dos problemas da varejista Americanas S.A. 
 
Em relação ao IPCA de Dezembro, ele se apresentou acima das expectativas de 
mercado, e como principal vetor nós temos os preços dos produtos industriais que 
foram reajustados logo após o período da Black Friday. Tivemos também o IBCBR 
(que é a prévia do PIB) de Novembro, que recuou em relação ao mês de Outubro, e 
esse movimento deve se repetir com os dados de Dezembro. No setor de serviço o 
mês de Novembro apresentou estabilidade positiva, enquanto as vendas no varejo 
tiveram queda. Por fim, tivemos as noticias negativas das Americanas S.A. 
apresentando o balanço com inconsistências contábeis.  
 
Agenda Semanal: 
Teremos a divulgação do IGP-10, saldo de empregos formais e taxa de desemprego. 

 
 


