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RESUMO

Bolsas internacionais encerraram em queda, de olho em novos riscos no

panorama de crescimento da economia global. No Brasil, o mercado

acompanhou os movimentos verificados no exterior, e o índice caiu 0,1% na

sessão. No pano de fundo, investidores aguardam início do trâmite da reforma

da Previdência no Senado.

CENÁRIO EXTERNO

Mercados... A onda de aversão ao risco que teve início com a escalada de

tensões entre China e Estados Unidos se intensificou com o crescimento de

proporção das manifestações em Hong Kong e com a derrota do atual

presidente, Mauricio Macri, nas eleições primárias da argentina (falamos sobre

isso no MH). As bolsas de NY acumularam perdas da ordem de 1,0% no dia, e

ativos de risco europeus acompanharam, mesmo que com menos intensidade.

Na Argentina o dia foi marcado por um dos maiores sell-offs do mercado na

história recente do país. O principal índice de mercado argentino despencou

37% na sessão, acompanhado por uma desvalorização de 17% do peso –

movimento que impulsionou a queda de moedas emergentes (o real e a lira turca

estão dentre as divisas que mais caíram).

BRASIL

Mercados... O Ibovespa encerrou o dia em forte queda, abaixo dos 102 mil pts (-

2%). O índice seguiu o movimento de aversão ao risco dos mercados lá fora, em

virtude do acirramento das tensões comerciais globais e a intensificação das

manifestações populares em Hong Kong. Por aqui o movimento de queda foi

intensificado pelo resultado das eleições primárias na Argentina, que mostraram

um amplo favoritismo para Alberto Fernandez (candidato da oposição, apoiado

por Cristina Kirchner). O dólar fechou em leve alta cotado a R$ 3,98, mesmo

movimento dos DIs. O CDS de 5 anos, ativo que mede a percepção do risco país,

fechou em alta, cotado a 137 pontos base.

Maiores Altas... O setor de proteínas foi o principal destaque de alta na bolsa,

com as ações da JBS (+5,7%) e Marfrig (+3,5%) subindo em meio a expectativa

de divulgação dos seus resultados corporativos para esta semana. As empresas

do setor veem surpreendendo positivamente as expectativas do mercado,

principalmente com o aumento dos preços das proteínas no mercado global, em

função da gripe suína africana. BR Foods (+1,2%) que divulgou seus resultados

na sexta, acompanhou o movimento de alta.

Balanços... A divulgação de dois resultados corporativos movimentou as ações

da M. Dias Branco e da Alpargatas. No caso de MDIA3 (-7,9%), a companhia

reportou resultados fracos, refletindo por um cenário desafiador com maiores

custos (trigo principalmente) e crescimento de receita tímido, principalmente

em função do repasse de preços ao consumidor. Por outro lado, Alpargatas

(+2,5%) reportou números sólidos, com crescimento da receita tanto no Brasil

quanto nas operações do exterior. Destaque para o avanço das vendas nas

mesmas lojas (SSS) e crescimento do e-commerce.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 101.915 -2,00% 0,10% 15,96% 17:22:00

BRL (R$/US$) 3,98 -1,03% -4,32% -2,57% 17:54:24

DI Jan 20 5,45% 0 p.p. 0 p.p. -111 p.p. 17:52:46

DI Jan 21 5,39% 0 p.p. 0 p.p. -197 p.p. 17:53:34

CDS 5 anos (em p.b.) 135 2 p.p. 0 p.p. -73 p.p. 17:53:08

JBSS3  R$   29,00 5,76% GOLL4  R$         37,64 -7,20%

MRFG3  R$     8,08 3,59% BBSE3  R$         33,70 -4,94%

SUZB3  R$   30,84 1,25% QUAL3  R$         28,81 -4,16%

BRFS3  R$   38,63 1,23% ITUB4  R$         35,20 -4,14%

SBSP3  R$   57,70 0,19% MGLU3  R$         36,42 -3,60%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.883 -1,23% -3,28% 14,99% 17:20:00

Dow Jones (EUA) 25.896 -1,49% -3,60% 11,01% 17:20:01

Nasdaq (EUA) 7.863 -1,20% -3,82% 18,51% 17:54:25

IPC (México) 39.851 -1,41% -2,48% -4,30% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 370 -0,31% -3,98% 9,70% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.227 -0,37% -4,75% 7,41% 12:35:30

DAX (Alemanha) 11.680 -0,12% -4,18% 10,61% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.310 -0,33% -3,78% 12,25% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 20.685 0,44% -3,89% 3,35% 09/08/2019

SHANGAI (China) 2.815 1,45% -4,01% 12,88% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.590 0,09% -3,26% 16,72% 04:36:14

https://blog.guide.com.br/textos/bolsonaro-venceu-e-o-mercado-com-isso/
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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora

de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório

não representa uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve

ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de

derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a

todos os investidores. 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. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma

garantia quanto à exatidão de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as

presentes limitações.Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 598/2018, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram

elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. “
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