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RESUMO

BRASIL

Lá fora, o cenário foi de recuperação para ativos de risco. Uma sinalização mais clara
do Fed sobre a possibilidade de um corte na taxa de juros americana já nas próximas
reuniões animou os mercados. Aqui, o Ibovespa avançou, repercutindo a melhora no
exterior e o otimismo em torno de votações importantes em curso na Câmara e no STF.

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

97.380 0,37%

0,36%

10,80%

17:21:00

0,79%

1,74%

0,66%

17:52:05

DI Jan 20

6,23% -3 p.p.

-24 p.p.

-32 p.p.

17:48:47

DI Jan 21

6,40% -4 p.p.

-66 p.p.

-96 p.p.

17:40:29

2 p.p.

-34 p.p.

17:51:27

CENÁRIO EXTERNO

Mercados... As bolsas globais avançaram de forma acentuada nesta 3ªF, recuperando
de forma parcial as perdas registradas em maio. Uma indicação mais “dovish” do
presidente do Fed, Jerome Powell, impulsionou ganhos dos principais índices de
mercado em NY. Repercutindo a fala de Powell os juros das treasuries americanas
também reverteram tendência de queda, e o dólar (DXY) recuou contra seus principais
pares. Na Europa, ativos de risco operaram com a mesma tendência de recuperação,
com altas lideradas por papéis do setor financeiro. Na frente das commodities, o
petróleo (Brent) avançou, refletindo expectativa de cortes na oferta pelos países
membros da OPEP +.

BRL (R$/US$)

3,86

CDS 5 anos (em p.b.)

174

-5 p.p.

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

DESTAQUES DO ÍNDICE

Aberto aos cortes... Em discurso nesta 3ªF, o presidente do Federal Reserve, Jerome
Powell, sinalizou a abertura do BC americano a cortes da taxa de juros ainda este ano.
Segundo Powell, o Fed tem monitorado de perto as disputas que os EUA travam no plano
comercial, assim como as implicações que elas trazem para a economia americana, e
atuara de forma “apropriada” para sustentar a expansão da atividade, o forte mercado
de trabalho e a inflação próxima da sua meta de 2%. As apostas entre os investidores
de que haja pelo menos um corte de 25 pontos base este ano já beiram 100%, e esta
fala do presidente do Fed serviu para impulsionar o desempenho de ativos de risco no
exterior.

Maiores Altas

Maiores Baixas

SBSP3

R$ 48,89

10,96% BRKM5

R$

34,15

-17,11%

JBSS3

R$ 22,37

5,42% HYPE3

R$

29,20

-2,99%

ENBR3

R$ 20,56

4,84% CIEL3

R$

6,60

-1,93%

CSNA3

R$ 16,79

4,42% CVCB3

R$

50,22

-1,91%

MRFG3

R$

3,52% SUZB3

R$

30,74

-1,63%

6,77

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BRASIL

Mercados... O índice Ibovespa encerrou a sessão em alta, aos 97.380 pontos, em virtude
de uma melhora na avaliação do mercado com relação à articulação política do governo
e de uma sinalização do FED por um possível corte de juros nos EUA. Este cenário
contribuiu para um maior otimismo no mercado doméstico e colocou pressão sobre o
dólar que fechou em queda de 0,75%, cotado aos R$ 3,86.

BOLSAS GLOBAIS

Ibovespa... Saneamento, Siderurgia e Frigoríficos foram os principais setores de alta do

Índices Mundiais

índice no dia. Na outra ponta, o destaque negativo fica para os papéis de Braskem e
Hypera.

Saneamento... Registrando as principais altas do índice hoje, os papéis do setor
refletiram a aprovação do projeto do Marco Legal do Saneamento na Comissão de
Infraestrutura do Senado. Além disso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEMAP) afirmou "que está tudo arredondado com os líderes" para a votação do projeto no
plenário, dando sinalizações de que as resistências dos governadores com relação a
pontos polêmicos do projeto estariam superadas.

Frigoríficos... Após serem penalizadas pelo fechamento contingencial das exportações
de carne bovina para a China, as ações do setor apresentaram uma recuperação na
sessão de hoje. A avaliação de que o fechamento das exportações é pontual, o que
proporcionou uma oportunidade de entrada para o principal setor do Ibovespa no ano.

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.803

2,14%

1,86%

11,82%

17:20:00

Dow Jones (EUA)

25.332 2,06%

2,08%

8,59%

17:20:01

Nasdaq (EUA)

7.527

2,65%

0,99%

13,44%

17:52:12

IPC (México)

43.242 0,31%

1,15%

3,85%

17:16:01

373

0,59%

0,98%

10,37%

12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.214

0,41%

0,73%

7,23%

12:35:30

DAX (Alemanha)

11.971 1,51%

2,08%

13,37%

13:30:17

CAC 40 (França)

5.268

0,51%

1,16%

11,36%

13:05:01

NIKKEI 225 (Japão)

20.409 -0,01%

-0,94%

1,97%

03:15:02

SHANGAI (China)

2.862 -0,96%

-1,26%

14,77%

05:30:01

ASX 200 (Austrália)

6.332

-1,01%

12,15%

04:14:19

STOXX 600 (Europa)

0,19%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Braskem... As ações da empresa sofreram a maior queda do índice, reflexo da
frustração do mercado diante do encerramento das negociações da venda do controle
da companhia para a LyondellBasell. Em matéria veiculada pelo jornal Valor Econômico,
o fim das negociações está relacionado a diversos fatores, em especial, à insegurança
jurídica em torno da situação financeira do grupo Odebrecht. Em suma, os obstáculos
recentes praticamente inviabilizaram um acordo entre Lyondell e Braskem. No curto
prazo, os papéis de BRKM5 devem seguir operando com forte volatilidade.
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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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