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O Ibovespa fechou com forte alta o último pregão de 2018, seguindo uma sexta-feira (28/12) de recuperação 
nos índices internacionais após uma sessão de forte volatilidade na véspera. Enquanto isso, Wall Street 
sofreu altíssima movimentação neste encerramento de ano e terminou o último pregão com leves altas em 
seus principais índices.  

O benchmark da bolsa brasileira fechou a última sessão do ano com alta de 2,84% aos 87.887 pontos. Com 
isso, o Ibovespa encerra 2018 com ganhos de 15,03%, destoando das principais bolsas do mundo e apesar 
de registrar queda de 1,81% em dezembro. No último mês de 2018, o Fundo de Investimentos em Ações 
Amaril Franklin entregou 2,65% de resultado negativo para seus cotistas, acompanhando desempenho 
verificado em todo o mercado. E por todo o ano de 2018 o Fundo terminou com 10,84% de valorização em 
suas cotas. 
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Cenários & Acontecimentos 

 

Em relação aos acontecimentos de destaque, devemos ressaltar a informação dada na quarta-feira da 
semana anterior (26/12) pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) de que as vendas de 
Natal em shoppings centers cresceram 5,5% no País neste 2018. A taxa se manteve dentro da expectativa do 
mercado, que era de 4% a 6%.  

O levantamento foi feito com 400 empresas em 30 mil pontos de venda pelo Brasil. Se tirada a inflação, 
entretanto, o crescimento ficou menor do que em 2017. A alta de faturamento real foi de 1,5%. No ano 
passado, o crescimento nominal foi de 5%, mas a alta real foi de 2%. Apesar do crescimento mais baixo em 
termos reais, a Alshop avalia o desempenho como bom, principalmente num ano com a greve dos 
caminhoneiros e as eleições. No total, as vendas em shoppings em 2018 tiveram crescimento de 6%. Existem 
atualmente 754 shoppings funcionando no Brasil. Ao longo do ano, 19 foram fechados e a construção de seis 
deles foi adiada. Além disso, há 28 shoppings em construção, que devem ser inaugurados nos próximos dois 
anos. 

Adicionalmente, outra informação relevante foi o fato de que as contas do governo registraram um déficit 
primário de R$ 16,206 bilhões em novembro. A informação foi dada na quinta-feira (27/12) pela Secretaria do 
Tesouro Nacional.  
 
O déficit primário é quando há mais despesas do que receitas, sem contar os juros da dívida. Em comparação 
com o mesmo período de 2017, o resultado do rombo fiscal nas contas do governo é pior. No ano passado, 
novembro registrou superávit de R$ 1,261 bilhão.  
 
Conforme dito pelo secretário-substituto do Tesouro Nacional, Otavio Ladeira, a piora no resultado em 
novembro deste ano se relaciona com o ingresso de receitas extraordinárias no mesmo mês em 2017. Como 
essas receitas não se repetiram em novembro passado houve deterioração das contas públicas. Essa 
arrecadação extra veio do leilão de quatro hidrelétricas da Cemig, no valor de R$ 12,1 bilhões.  
 
No entanto, no acumulado dos 11 primeiros meses de 2018, houve melhora no resultado. O déficit fiscal do 
período foi de R$ 88,473 bilhões – uma queda de 14,3% em comparação aos 11 meses de 2017. Naquela 
época, o rombo somou R$ 103,232 bilhões.  
 
Por fim, foi informado também que a taxa de desemprego fechou o mês de novembro em 11,6%. As 
informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estáticas (IBGE) na manhã da sexta-
feira (28/12). O índice da taxa de desemprego medido em novembro é inferior aos 12,1% registrados no ano 
passado. A queda foi influenciada pelo aumento da informalidade. Além disso, confirma a tendência de 
redução no desemprego.  
 
Em termos de contingente, o desemprego ainda atinge 12,2 milhões de brasileiros, uma redução de 3,9% 
(queda de 501 mil pessoas) na comparação com o trimestre anterior e de 2,9% (menos 364 mil pessoas) em 
relação ao mesmo período de 2017.  

 

 

Destaques em Dezembro 



 

 

 

 

O ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, que acaba de assumir a chefia da Casa Civil no 
próximo governo, afirmou que, “no momento certo”, a proposta de reforma da Previdência será apresentada. 
Sem indicar prazos, disse que as equipes que estudam o assunto estão afinadas. 

“Isso está cada vez mais maduro, os grupos estão muito afinados. No momento certo, quando o presidente 
comandar, ela vai aparecer”, afirmou o ministro, ao apresentar a agenda dos primeiros 100 dias para o 
próximo governo, resultado dos trabalhos realizados pela equipe de transição. 

Onyx Lorenzoni acrescentou que a equipe econômica, sob comando do novo ministro da Economia, Paulo 
Guedes, trabalha para zerar o déficit nas contas públicas já em 2019. A meta do governo, no entanto, ainda 
prevê déficit para o ano, no valor de R$ 139 bilhões. “O ministro Paulo Guedes e toda a sua equipe estão 
super debruçados para tentar, esse é um sonho nosso, zerar o déficit no próximo ano”, disse. 

Já o jornal Valor Econômico informa que uma das medidas que o governo Bolsonaro vai enviar ao Congresso 
será uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional) para desvincular o Orçamento da União, segundo 
declaração feita pelo futuro vice-presidente, general Hamilton Mourão. "A Constituição engessa o país", 
afirmou. 

Por fim, jornais apontam que os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont devem ser leiloados no primeiro 
trimestre de 2022, para contratos de concessão de 30 anos, segundo a programação feita pela equipe de 
transição do governo de Jair Bolsonaro. Serão os últimos a sair da administração da Infraero que, ao final do 
processo, será extinta. 

O novo governo quer oferecer ao mercado 44 aeroportos que, juntos, mobilizarão investimentos estimados em 
R$ 8,7 bilhões ao longo dos 30 anos do contrato de concessão. Não estão nessa conta os 12 aeroportos no 
Norte, Nordeste e Centro-oeste cujo leilão já está marcado para o dia 15 de março de 2019. A expectativa é 
que haja muitos grupos interessados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticiário Político 



 

 

 

 

Na Ásia e na Europa, o último dia de negociações do ano foi de alívio. A exceção foi o mercado japonês, onde 
os índices caíram, levando o Nikkei para sua primeira perda anual desde 2011. As bolsas lutaram para subir 
na sessão, mas não conseguiram após o banco central do país divulgar seu relatório da reunião de política 
monetária, indicando o "aumento" dos riscos de queda para a atividade econômica. 

"No que diz respeito às perspectivas para a economia global, os riscos foram inclinados para o lado negativo 
no geral, em meio a incertezas crescentes e a uma visão prevalente de que tal situação será prolongada", 
disse a nota do Banco do Japão. 

Em um dia mais tranquilo, mas ainda atento ao desenrolar da guerra comercial entre China e EUA, os demais 
índices da Ásia fecharam com ganhos. Na última quinta-feira (27/12), notícia da Reuters afirmou que o 
presidente Donald Trump planeja emitir uma ordem proibindo empresas americanas de usarem sistemas de 
telecomunicações da Huawei e da ZTE. 

Já os mercados europeus fecharam a sexta (28/12) com ganhos após uma quinta-feira turbulenta nas bolsas 
do mundo todo. Apesar do clima tenso ainda, o dia foi marcado pela recuperação após as perdas de mais de 
2% da véspera, seguindo a virada de Wall Street, onde o índice Dow Jones reverteu uma queda de 600 
pontos para fechar em alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado Externo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Infomoney, Banco Central, Anbima, Bloomberg, Agência Estado, Suno Research e Agência Brasil. 

Atenção: 
1. O presente relatório, tem caráter meramente informativo, baseado em dados disponíveis ao público. Não deve ser considerado 
como recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. 
Notas:   
I – A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; 
II – Os investimentos em clubes não são garantidos pelo administrador, gestor ou qualquer mecanismo de seguro.  
 
D I S C L A I M E R 

Departamento de Research 
Eduardo Rodrigues Machado  
                 CNPI   
                                                                                        

Instrução CVM Nº 483/10  
Em conformidade com as disposições do art.17 da Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável(eis) pela elaboração deste 
relatório declara(m) que: 
 
I – as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em 
relação à Amaril Franklin CTV LTDA,  
 
Em conformidade com as disposições do art.18 da Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010, a Amaril Franklin CTV LTDA declara que: 
 
a) está envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório de análise. 
 
As informações contidas nas páginas deste relatório, têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o 
momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Amaril Franklin CTV LTDA. não se 
responsabiliza pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e conseqüentes perdas e ganhos. Não é permitida a comercialização, reprodução, 
transmissão, aluguel, publicação ou distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste relatório, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização. 
Sujeito a alteração sem aviso prévio.  


