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Panorama Diário
A penúltima semana do ano se inicia sem trégua aos agentes do mercado. No final de semana falece o líder norte
coreano, Kim Jong-Il, aumentando os riscos de tensão geopolítica na região. Os mercados asiáticos caem em reflexo
à notícia, com o índice Nikkei com variação de -1%. Hoje os líderes europeus realizam uma teleconferência para
tratar dos detalhes do modelo fiscal para a região, o tamanho dos empréstimos bilaterais ao FMI e qual o método de
votação nas decisões do fundo de resgate para a região (ESM). Os títulos da região europeia mostram melhora, com
os rendimentos espanhóis de 10 anos em 5,10% (16 pontos base), italianos em 6,54% (22 pontos base). Os títulos
franceses caem mais do que os alemães (cotados a 1,89%, +4 pontos base), com os rendimentos em 3,10% (+5,5
pontos base). Na última semana a Fitch colocou em revisão a nota dos títulos europeus, fazendo com que a
probabilidade de que a França tenha seus títulos rebaixados aumente. Nesta manhã o índice futuro do S&P sobe
0,62% e o DAX sobe 0,93%, com a possibilidade de boas notícias vindas da conferência de líderes. A volatilidade dos
mercados pode aumentar com o menor volume de negociações, com a chegada do final do ano.
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Na última sexta-feira o índice Ibovespa caiu 0,42%, com o petróleo influenciado o desempenho das empresas do
setor. Os materiais básicos influenciaram negativamente o desempenho da sexta-feira, o que pode se reverter hoje
com algum alívio em metais e commodities energéticas. A desaceleração europeia e uma possível deterioração fiscal
na região aumentam o risco de um problema mais grave na Europa, afetando o ânimo por risco. Observamos os
investidores escolherem empresas do setor interno e defensivas como uma forma de blindar suas carteiras de
flutuações mais fortes. Acreditamos que nesta semana, o volume de negociações criando alguns exageros em papeis
menos líquidos. O viés para o dia é de estabilidade, mas a volatilidade pode oferecer algumas oportunidades.
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Câmbio
Real/ Dólar (últimos 3 dias)

O encontro de ministros na Zona do Euro concentra as
atenções do mercado. O rebaixamento na sexta-feira da
Bélgica, e a revisão de perspectiva das notas europeias,
1,8700
favorecem o Dólar. Observamos o Euro cair e o real
1,8600
perder força frente ao Dólar. O ministro Mantega
1,8500
afirmou que o governo não deixará que o Dólar volte ao
1,8400
patamar de R$ 1,60, sustentando a cotação da moeda. A
1,8300
agenda fraca para o dia faz com que os investidores
olhem para os demais eventos da semana e para as notícias europeias para a tomada de decisão. Nesta manhã o
Euro é negociado a US$ 1,3020 (-0,19%) e o Dólar sobe 0,49% negociado a R$ 1,8608.
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O mercado de juros terminou a última sessão com as taxas em leve alta, embalado pela melhora do mercado
externo e pela fala da Presidente Dilma. A fala da presidente Dilma, traçando uma meta de crescimento em 5% para
2012, defendendo que há margem de manobra na política monetária, colocou pressão nas taxas de juros,
particularmente nos vértices mais longos da curva. O IPC-S saiu um pouco acima do esperado, mas não teve grande
reflexo no mercado. As commodities tiveram seus preços elevados, assim como os juros das treasuries.
Adicionalmente, comentários de que fechamento de posições vendidas, notadamente de estrangeiros, antecipando
a falta de liquidez do final do ano, foi outro fator de pressão nas taxas mais longas. E novamente a clássica reação, se
as taxas de juros vão cair agora, e novos estímulos à economia serão tomados, aumenta a possibilidade de inflação
mais alta no futuro, e os agentes se protegem. A FIPE divulgou hoje a 2ª. Quadrissemana do IPC registrando inflação
de 0,49%, mesma da leitura anterior. Da mesma forma, a FGV divulgou a 2ª. Prévia do IGP-M, desta vez marcando
deflação de 0,07%, abaixo da previsão de 0,09% e do 0,04% da leitura anterior. O Relatório Focus de hoje trás
pequenas alterações em suas projeções: a projeção para o IPCA de 12 meses cedeu de 5,44% para 5,40%; 2011 subiu
levemente, de 6,50% para 6,52%; para 2012 cedeu de 5,42% para 5,39%; o crescimento do PIB de 2011 foi ajustado
de 2,97% para 2,92% e o de 2012 mantido em 3,40%; a Selic para o final de 2012 foi mantida em 9,50%. As
commodities de energia e agrícolas sobem moderadamente, assim como os juros das treasuries e as bolsas
europeias. Diante deste cenário, prevemos uma abertura do mercado de juros com as taxas ainda ao redor da
estabilidade, com os dados mais favoráveis de inflação contrastando com notícias atribuídas ao ministro Mantega,
sobre cortes adicionais de IOF que poderão ser feitos pelo governo.
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Aviso Legal
Este relatório foi elaborado por analistas de investimentos, vinculados ao Escritório Lerosa S/A Corretores de Valores (“LEROSA”), autorizados
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em conformidade ao artigo 5º, na Instrução Normativa/CVM 388/03.
Este documento não pode ser reproduzido ou distribuído sem a autorização expressa da Lerosa. Este relatório é baseado em informações
disponíveis ao público. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data em que este relatório foi publicado. No
entanto, nem a Lerosa nem os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório respondem pela veracidade, integridade ou exatidão das
informações aqui contidas.
Este relatório não representa oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As opiniões contidas neste relatório
são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 5º da Instrução CVM nº 388/03, que:
1. Suas recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente e autônoma,
inclusive em relação à Lerosa;
2. Que não mantêm vínculo com qualquer pessoa natural que atue no âmbito das sociedades cujos valores mobiliários foram alvo desta análise;
3. Que a Lerosa, assim como os fundos, carteiras e clubes de investimentos em valores mobiliários por ela administrados, não possui
participação acionária, direta ou indireta, igual ou superior a 1% (um por cento) do capital social de quaisquer das sociedades cujos valores
mobiliários foram alvo desta análise, nem está envolvida na aquisição, alienação e intermediação de tais valores mobiliários no mercado;
4. Que não são titulares, direta ou indiretamente, de valores mobiliários de emissão de sociedade objeto desta análise que representem 5%
(cinco por cento) ou mais de seu patrimônio pessoal, e que não estão envolvidos na aquisição, alienação e intermediação de tais valores
mobiliários no mercado;
5. Que os analistas, assim como a Lerosa, não recebem remuneração por serviços prestados ou apresentam relações comerciais com qualquer
das sociedades cujos valores mobiliários foram alvo desta análise, ou pessoa natural ou pessoa jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que
atue representando o mesmo interesse dessa sociedade; e que sua remuneração, ou esquema de compensação, não está atrelada à
precificação de quaisquer dos valores mobiliários emitidos por sociedades analisadas neste relatório, ou às receitas provenientes dos negócios e
operações financeiras realizadas pela Lerosa.
6. As estratégias de investimentos, informações e análises constantes deste relatório têm como único propósito fomentar o debate de idéias entre
os analistas de investimentos da Lerosa e as pessoas a quem este documento se destina e que os instrumentos financeiros discutidos neste
relatório podem não ser adequados para todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação
financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas
características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A rentabilidade de instrumentos financeiros pode apresentar variações, e
seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e
nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste relatório em relação a desempenhos futuros.
7. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os ativos e instrumentos financeiros
referidos neste relatório podem não ser adequados a todos os investidores.
8. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor.
Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Investimentos em
derivativos guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar perdas superiores aos valores investidos.
9. Operações com alta volatilidade, incluindo investimentos em ações e derivativos, devem ser realizadas apenas por investidores experientes e
cientes de seus riscos.
10. A Lerosa se exime de qualquer responsabilidade por eventuais perdas, diretas ou indiretas, oriundas da utilização deste relatório e de seu
conteúdo.
11. As estratégias long short compreendem a manutenção simultânea de ações e seus derivativos nas posições comprada e vendida. É um
investimento de alto risco, considerando a possibilidade de inversão do movimento esperado dos ativos. A duração recomendada para o
investimento é de curto/médio prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. Os eventos setoriais e a possibilidade dos
ativos fugirem do padrão histórico podem afetar o desempenho do investimento.
12.Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada
investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Investimentos
em derivativos guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar perdas superiores aos valores investidos; Operações com alta
volatilidade, incluindo investimentos em ações e derivativos, devem ser realizadas apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos.
13.Este relatório não é uma declaração completa ou resumo dos valores mobiliários, mercados ou desenvolvimentos aqui abordados. As
cotações e disponibilidades dos instrumentos financeiros são meramente indicativas e sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Lerosa não está
obrigada a atualizar, modificar ou corrigir este relatório e informar o leitor sobre tais alterações. Informações adicionais sobre quaisquer
sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitação. Os relatórios de
análise têm como único propósito fornecer informações e não constitui ou deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de compra ou
venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. O
custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora:
www.lerosa.com.br.
A Ouvidoria da Lerosa Corretora tem a missão de servir de canal de contato sempre que você não se sentir satisfeito com as soluções dadas
pela empresa a seus problemas. Para contato, ligue 0800-727-7791.
Inexistem situações de conflitos de interesses entre Lerosa Corretora e a utilização desse relatório.

