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A moeda norte-americana
acompanhou o recuo ante outras divisas no exterior, mas
perdeu força e terminou a
quarta-feira (27) registrando
pequena baixa ante o real,
numa sessão de menor volume financeiro devido as festas
de final de ano.
O dólar recuou 0,07%, a R$
3,3119 na venda, depois de
marcar R$ 3,2925 na mínima
do dia. O dólar futuro tinha
alta de cerca de 0,1%.
No exterior, a moeda norteamericana passou o dia todo
em baixa ante uma cesta de
moedas e divisas de países
emergentes, como os pesos
chileno e mexicano, também
por causa da fraqueza nos

Ações de empresas ligadas
a consumo tiveram os maiores
ganhos na bolsa paulista ontem (27), em mais uma sessão
marcada por liquidez reduzida
devido à proximidade do fim
do ano, segundo a Reuters.
Às 17h48, o Ibovespa subia
0,43%, a 76.036 pontos. Na
véspera, o Ibovespa subiu
0,69%, a 75.707 pontos.
Apesar do viés mais positivo desde o início dos negócios,
operadores não descartam
mudança de rumo ao longo da
sessão, em meio ao volume
mais fraco no penúltimo pregão do ano.
"As operações vão rareando neste final de ano, assim
como o noticiário econômico e
político. Isso dá margem para
volatilidade maior e movimentos erráticos dos mercados",
escreveu o economista-chefe
da corretora Modalmais, Alvaro Bandeira, em nota a clientes.
O noticiário político, embora
menos intenso, ainda permanece no radar dos investidores
que monitoram a movimentação do governo para buscar o
apoio necessário para aprovar
a reforma da Previdência.
Neste sentido, o ministro da
Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse na véspera
que o apoio dos governadores

negócios com os feriados de
final de ano.
No Brasil, a reforma da Previdência continuava no radar,
bem como os esforços do governo para tentar tirá-la do
papel. A matéria é considerada essencial para colocar as
contas públicas em ordem e,
sem sua aprovação, os investidores temem que o rating do
Brasil possa ser rebaixado
novamente.
A votação da reforma da
Previdência está marcada
para fevereiro de 2018 na
Câmara dos Deputados, depois que o governo não conseguiu apoio político suficiente para que isso ocorresse em
2017.

à medida será levado em conta para a liberação de financiamentos na Caixa Econômica
Federal.
Destaques
Lojas Americanas liderava
os ganhos do índice, após dados da véspera mostrando
melhora nas vendas de Natal
e também após relatório do
BTG Pactual recomendando
compra dos papéis.
Lojas Renner, GPA, Natura
e Magazine Luiza também
subiam forte, com as empresas ligadas ao consumo mantendo entre os destaques positivos após a melhora nas vendas de Natal.
Petrobras avançava, na contramão dos preços do petróleo
no mercado internacional.
Eletrobras era destaque de
queda, tendo no radar as expectativas em torno da privatização da empresa. Na véspera, a Reuters informou que a
Eletrobras tem enfrentado dificuldades para vender suas seis
distribuidoras de energia no
primeiro semestre de 2018, e a
empresa e o governo correm
atrás de saídas para viabilizar
os negócios, evitando problemas para a privatização da elétrica como um todo, prevista
para até o final do ano que vem.
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Notícias de que a demanda pelo iPhone X da Apple
pode ser mais fraca do que
se imaginava influenciaram
as ações europeias de tecnologia que registraram ontem (27) queda de 1,1%. O
mercado seguiu a queda nos
fornecedores asiáticos do
iPhone depois que corretoras reduziram as previsões
para os embarques do iPhone X, dizendo que as vendas do novo modelo podem
ficar abaixo das expectativas.
A Austria Microsystems,
a ação de tecnologia com
melhor performance neste
ano, afundou 7,8% enquanto a Dialog Semiconductor
caiu 1,2%.
O índice FTSEurofirst 300
subiu 0,03%, a 1.536 pontos, enquanto o índice paneuropeu STOXX 600 ganhou 0,07%, a 391 pontos.
O STOXX passou a recuar com a queda no setor
de tecnologia ofuscando a
alta nas ações de mineração e de petróleo.
Mas a força das commodities ajudou a reduzir as

quedas nos principais índices, uma vez que a liquidez
permaneceu fraca com
muitos investidores ainda
em férias.
O setor de mineração subiu depois que os preços
dos metais atingiram as
máximas de 3 anos e meio
graças à perspectiva de
crescimento forte na China.
As ações da Glencore, da
Randgold Resources e da
Anglo American avançaram.
O índice FTSEurofirst 300
fechou em alta de 0,06%, a
1.536 pontos.
Em Londres, o índice Financial Times avançou
0,37%, a 7.620 pontos. Em
Frankfurt, o índice DAX caiu
0,02%, a 13.070 pontos. Em
Paris, o índice CAC-40 ganhou 0,08%, a 5.368 pontos.
Em Milão, o índice Ftse/Mib
teve desvalorização de
0,04%, a 22.201 pontos. Em
Madri, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,16%, a
1.165 pontos. Em Lisboa, o
índice PSI20 desvalorizouse 0,08%, a 5.379 pontos.

DIÁRIO
Itaú Unibanco

As ações do Itaú Unibanco terminaram cotadas a R$
42,47, com perda de 0,23%.

Fibria

As ações da Fibria fecharam cotadas a R$ 47,82, com
ganho de 0,23%.

Klabin

Pão de Açúcar

As ações do Pão de Açúcar encerraram cotadas a R$
77,20, com ganho de 0,80%.

Usiminas

As ações da Usiminas fecharam cotadas a R$ 9,10, com
ganho de 0,11%.

Gerdau

Monitor
FIIN
NA
AN
NC
CE
EIIR
RO
O
F

Nelson Priori (npriori@monitormercantil.com.br)
Editor
monitorfinanceiro@monitormercantil.com.br
Monitor Financeiro é marca registrada pelo Monitor Mercantil S/A sob n° 820200107

As ações da Klabin encerraram cotadas a R$ 3,16, com
queda de 0,04%.

As ações da Gerdau fecharam cotadas a R$ 12,35, com
desvalorização de 0,02%.

