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RESUMO
As bolsas globais operaram com viés misto nesta 5ª feira. Investidores se mostraram
cautelosos na espera por novos desenvolvimentos das negociações entre China e Estados
Unidos. Na Zona do Euro, os principais índices de mercado se movimentaram sem direção
única, com as incertezas em torno do Brexit ainda pesando sobre as expectativas no
Bloco. Em NY, o anúncio de um novo encontro entre o vice-premiê chinês e o presidente
Donald Trump teve repercussão positiva no mercado de ações, enquanto o dólar (DXY)
ganhou força na sessão. A divulgação dos dados de emprego (payroll) de março em
Washington, agendada para amanhã, é um dos principais pontos de interesse do mercado
na semana e será acompanhada de perto por investidores. Aqui, a sessão foi de
recuperação: o Ibovespa avançou, encerrando acima dos 96 mil pontos, e o real voltou a
se valorizar contra o dólar, cotado aos R$ 3,86/US$.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

96.313 1,93%

0,94%

9,59%

17:21:00

1,64%

0,61%

17:44:47

BRL (R$/US$)

3,86

0,36%

DI Jan 20

6,50% -2 p.p.

3 p.p.

-5 p.p.

17:43:04

DI Jan 21

7,04% -2 p.p.

-12 p.p.

-32 p.p.

17:42:23

14 p.p.

-35 p.p.

17:40:50

CDS 5 anos (em p.b.)

173

2 p.p.

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

CENÁRIO EXTERNO

Sobre a guerra comercial: Trump volta à cena... O vice-premiê chinês, Liu He, liderou o
segundo dia da nova rodada de negociações com o Secretário do Tesouro dos EUA,
Steven Mnuchin, e o representante comercial americano, Robert Lighthizer, visando
caminhar na direção de um acordo que resolva a diferenças das duas maiores economias
mundiais no plano comercial. Ainda hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
voltará a participar diretamente das conversas ao receber Liu He na Casa Branca, às
17h30. Enquanto isso, as especulações de que um acordo definitivo esta próximo de ser
alcançado se intensificaram no mercado, e as bolsas de NY reagiram de forma positiva
ao encontro.
BRASIL

Mercados... Os ativos locais tiveram boa performance, mesmo com os mercados de
ações mistas nos EUA e Europa. A sessão foi de recuperação, depois da forte queda de
ontem. O dólar operou em baixa, diante do quadro mais positivo no front político
doméstico; enquanto os DIs seguiram em alta, acompanhando o exterior. Já o Ibovespa
sustentou forte ganhos, acima dos 86 mil pontos. Do lado positivo, estão as ações de
bancos e Petrobras. No front negativo, destaque para as ações de Klabin e Suzano.

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

KROT3

R$ 10,86

6,05% KLBN11

R$

16,81

-3,39%

CIEL3

R$

9,35

5,77% SUZB3

R$

45,44

-3,11%

FLRY3

R$ 22,60

5,66% CSNA3

R$

16,98

-0,88%

MRFG3

R$

6,23

5,59% CSAN3

R$

43,94

-0,39%

CCRO3

R$ 12,32

5,48% CVCB3

R$

52,60

-0,38%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BOLSAS GLOBAIS

Sobre Cielo... Os papéis foram destaque positivo nesta sessão, avançando mais de 5%.
Especula-se que houve um movimento de short squeeze (ou seja: um aumento expressivo
no preço de um papel, diante da falta de oferta, e excesso de demanda, pelo ativo. O
evento ocorre quando investidores vendidos têm que cobrir suas posições pela compra
de papéis.

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.879

0,21%

1,59%

14,86%

17:20:00

Dow Jones (EUA)

26.385 0,64%

1,76%

13,11%

17:20:01

Nasdaq (EUA)

7.892 -0,05%

2,10%

18,94%

17:44:47

partidários e propôs a criação de um conselho político para melhorar o relacionamento
entre o Planalto, partidos e o Congresso. Bolsonaro ainda participou de reuniões
individuais, tentando unificar a base aliada do governo para ajudar na aprovação da
Previdência. Isto foi algo que animou os mercados nesta sessão.

IPC (México)

43.937 1,38%

Sobre as conversas... Entre os encontros, Bolsonaro conversou com ACM Neto (DEM-BA),

Unindo a base... Mais cedo, após retornar de Israel, Bolsonaro se reuniu com líderes

que comentou ser o “início de um novo momento”. É um movimento fundamental para a
aprovação da reforma. Além de ACM, Geraldo Alckmin (PSDB-SP), presidente nacional do
partido, também se reuniu com Bolsonaro. No entanto, Alckmin sinalizou que o PSDB é
contra as mudanças no BPC e na aposentadoria rural, e que o partido não aprovará
nenhum benefício menor que um salário mínimo. Seja como for, o governo se movimenta
para aglutinar a base, e expandir os votos para as reformas.

Índices Mundiais

1,52%

5,52%

17:16:01

-0,27%

2,32%

14,87%

12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.402 -0,22%

1,69%

10,01%

12:35:30

DAX (Alemanha)

11.988 0,28%

4,01%

13,53%

13:30:17

CAC 40 (França)

5.464 -0,09%

2,12%

15,50%

13:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

21.725 0,05%

2,45%

8,54%

03:15:02

SHANGAI (China)

3.247

0,94%

5,04%

30,18%

05:30:03

ASX 200 (Austrália)

6.233 -0,83%

0,84%

10,39%

03:16:35

STOXX 600 (Europa)

388

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

www.guide.com.br

Apito Final
Research

CONTATOS
Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos.

ALINE SUN
Head da area de Investimentos

RENDA VARIÁVEL

RENDA FIXA

research@guide.com.br

trade@guide.com.br

Luis Gustavo Pereira – CNPI

Gabriel S. Santos
Ricardo Maia
Thomaz Telechun da Silva Telles

TRADING
FUNDOS
gestaofundos@guide.com.br

Luiz Augusto Ceravolo (Guto)
Thiago Teixeira

Erick Scott Hood
Leonardo Uram
David Rocha
Rodrigo Fazzolari

EQUIPE ECONÔMICA
vcandido@guide.com.br

SALES
sales@guide.com.br

Victor Candido de Oliveira
Rafael Passos
Victor Beyruti Guglielmi
Luca Gloeden

“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
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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. “

www.guide.com.br
3

