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RESUMO:
Os mercados mundiais iniciaram a semana com ganhos expressivos,
repercutindo a divulgação de dados mais fortes do setor
manufatureiro na China. O crescimento da economia Chinesa
apontado pelo PMI/Markit e pelos dados oficiais ajudou a acalmar as
preocupações em torno de um arrefecimento econômico global. Em
NY, o S&P atingiu o maior nível desde outubro, enquanto os juros
das treasuries seguiram recuando. Do outro lado do atlântico, na
Zona do Euro, o STOXX 600 seguiu a mesma tendência altista e se
valorizou 1,2% na sessão. O dólar (DXY) se manteve operando
próximo da estabilidade contra os seus principais pares, ainda em
patamares elevados. Aqui, o Ibovespa – que já vinha se recuperando
das quedas mais acentuadas registradas na semana retrasada –,
seguiu ganhando fôlego com a melhora do cenário externo, e fechou
próximo dos 96 mil pontos.
CENÁRIO EXTERNO:
Na agenda americana: vendas no varejo... As vendas no comércio
varejista apresentaram um recuo de 0,2% (série dessaz.), na
margem, no mês de fevereiro. A leitura ficou abaixo da mediana das
expectativas de mercado (Bloomberg), que previam um aumento de
0,2% no período. Quando levado em consideração o grupo de
controle (também chamado de núcleo das vendas no varejo), que
corresponde melhor ao componente de consumo do PIB americano,
a queda também foi de 0,2%, mas em contrapartida, o mesmo
número foi revisado para cima em janeiro, de 1,1% para 1,7%.
Comentamos o dado no nosso Flash Macro.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

96.054 0,67%

0,67%

9,29%

17:24:00

1,69%

1,69%

0,66%

17:47:47

DI Jan 20

6,50% -2 p.p.

3 p.p.

DI Jan 21

7,04% -10 p.p. -12 p.p.

BRL (R$/US$)

3,86

CDS 5 anos (em p.b.)

171

-8 p.p.

14 p.p.

-5 p.p.

17:44:49

-32 p.p.

17:47:42

-36 p.p.

17:47:09

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

GGBR4

R$ 16,08

6,21% KROT3

R$

10,35

-2,36%

GOAU4

R$

6,19% RAIL3

R$

18,73

-2,19%

CSNA3

R$ 16,92

4,12% ECOR3

R$

9,40

-1,98%

BRAP4

R$ 32,99

3,42% SMLS3

R$

46,95

-1,57%

VALE3

R$ 52,60

3,28% RADL3

R$

64,59

-1,09%

7,55

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BRASIL
Mercados... O Ibovespa operou com ganhos, beneficiado pelo melhor
momento no exterior e bom humor das commodities. No mercado
de juros e câmbio foram observadas pressões baixistas, em linha
com o exterior. O CDS Brasil de 5 anos, medida de risco, também
operou em queda, retornando aos 171 pontos base. Em suma, o dia
permaneceu positivo para ativos de risco doméstico.
Ibovespa: do lado positivo... Os papéis ligados ao setor de Mineração
& Siderurgia foram destaques de alta nesta sessão, em linha com a
forte valorização do minério de ferro no mercado internacional. Os
dados mais positivos da indústria chinesa também influenciaram no
movimento. Gerdau avançou mais de 5%; enquanto CSN subiu 4% e
Vale terminou o pregão com mais de 3% de alta.
Ibovespa: do lado negativo... Na outra ponta, Petrobras não
acompanhou a alta do petróleo e limitou os ganhos do índice, diante
do fluxo de notícias mais negativo para a Companhia. Comentamos
mais cedo em nosso Guide Empresas.
CCJ... O relator da proposta de reforma da Previdência na CCJ,
delegado Marcelo Freitas, se reuniu com o governo nesta 2ª feira
para traçar uma estratégia que garanta a aprovação do texto na
Comissão dia 17 de abril. Freitas ainda deixou claro que deverá se
reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e alinhar sua
audiência pública na CCJ. As atenções seguem voltadas ao conteúdo
final da proposta e ao tempo de tramitação. Conforme temos
comentado em nossos últimos relatórios esperamos a aprovação da
reforma ainda neste ano.

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.867

1,16%

1,16%

14,37%

17:20:00

Dow Jones (EUA)

26.258 1,27%

1,27%

12,56%

17:20:01

Nasdaq (EUA)

7.829

1,29%

1,29%

17,99%

17:47:50

IPC (México)

43.672 0,90%

0,90%

4,88%

17:16:01

384

1,21%

1,21%

13,63%

12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.317

0,52%

0,52%

8,76%

12:35:30

DAX (Alemanha)

11.682 1,35%

1,35%

10,64%

13:30:17

CAC 40 (França)

5.406

1,03%

1,03%

14,27%

13:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

21.509 1,43%

1,43%

7,47%

03:15:02

SHANGAI (China)

3.170

2,58%

2,58%

27,12%

05:30:00

ASX 200 (Austrália)

6.217

0,59%

0,59%

10,10%

03:51:15

STOXX 600 (Europa)

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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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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