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RESUMO

As bolsas de NY seguiram acumulando altas, repercutindo divulgação dos mais novos

dados de emprego (payroll) nos EUA – os números de março apontaram um aumento de

empregos no setor urbano sem grandes sinais de pressão sobre a inflação americana. O

S&P 500 já sobe pelo 7º dia consecutivo, configurando a maior sequencia de altas desde

2017, e se aproximando do patamar recorde registrado em setembro do ano passado. Na

Zona do Euro, os principais índices de mercado também fecharam em terreno positivo. As

mais novas declarações de China e Estados Unidos, de que a mais nova rodada de

negociações esta gerando progresso, foi mais um fator que impulsionou os ganhos do

mercado nesta 6ª feira. Aqui, o mercado acompanhou a melhora do ambiente externo, em

dia de poucas novidades no noticiário político: o Ibovespa avançou 0,83% e fechou acima

dos 97 mil pontos.

CENÁRIO EXTERNO

Nos EUA: payroll... Os dados de emprego (payroll) dos EUA mostraram uma criação de 196

mil novas vagas, acima da mediana das expectativas do mercado, de 177 mil (Bloomberg).

Em contrapartida, o crescimento dos salários de 3,2%, na comparação interanual, veio

abaixo das expectativas (3,4%). A taxa de desemprego se manteve estável, em 3,8%.

Comentamos o dado no nosso Flash Macro.

Sobre o Brexit... A premiê Theresa May pediu pela 2ª vez adiamento para o processo de

saída do Reino Unido da União Europeia. O objetivo de May é adiar até 30 de junho o

acordo. Já o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, sugeriu mais 12 meses de

prazo. A decisão cabe aos 27 países-membros do bloco. Ou seja: poucas novidades sobre

o tema. E longe de uma solução.

Febre Suína: a situação só piora na Ásia... A febre suína – uma doença viral altamente

contagiosa e 100% letal a suínos –, tem assolado a China desde o ano passado e, após

uma pausa de 40 dias, o governo chinês voltou a sinalizar a descoberta de novos focos da

doença. Até hoje, os dados de abate de suínos indicam que o rebanho chinês deve cair

pelo menos 13%. Com isso, deveremos ver uma redução do consumo de soja no curto

prazo e uma elevação das importações de carne pela China no médio longo prazo. Não se

pode calcular ainda quais serão os impactos definitivos que a febre suína causará sobre

o comercio mundial, mas a situação sanitária asiática parece estar fugindo do controle:

na semana passada, foi descoberto um foco da doença no Vietnã, país que até

recentemente não tinha reportado nenhum caso da doença. Vamos acompanhar...

BRASIL

Mercados... A bolsa avançou, e encerrou acima dos 97 mil pontos. O dólar teve mais uma

“pausa”, e recuou. Os DIs também operaram com pressões baixistas. Ambos os

movimentos acompanhando o quadro externo, mais positivo para ativos de risco. O CDS

de 5 anos, que mede a percepção de risco país, recuou, e oscilou ao redor de 172 pontos

base.

Petrobras e a venda de ativos... Mais cedo, a mídia local noticiou que Engie venceu a

disputa para a compra de 90% da TAG. A operação foi fechada por US$ 8,6 milhões,

sendo o maior ativo do programa de desinvestimento da Petrobras. O fundo canadense

Caísse de Depot et Placement du Quebéc é sócio da Engie no negócio. Os papéis reagiram

de forma positiva ao evento. Petrobras avançou 1%; enquanto Engie teve alta mais de 2%.

A pasta de Educação... No Fórum Empresarial Lide, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou

que o ministro da Educação, Ricardo Vélez, pode não permanecer no comando da pasta.

Vélez, contudo, negou. Disse que ainda não conversou com o presidente e que não

entregará o cargo, por ora. Vamos acompanhar o caso.

“2ª feira vai ser o dia do ‘fico ou não fico'”, 
disse Jair Bolsonaro no Forum.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 97.108 0,83% 1,78% 10,49% 17:20:00

BRL (R$/US$) 3,87 -0,38% 1,23% 0,21% 17:59:59

DI Jan 20 6,48% -3 p.p. 0 p.p. -8 p.p. 17:59:59

DI Jan 21 7,04% -2 p.p. -12 p.p. -32 p.p. 17:59:59

CDS 5 anos (em p.b.) 171 -1 p.p. 9 p.p. -36 p.p. 18:00:57

MRFG3  R$     6,66 6,90% GGBR4  R$         15,77 -2,65%

JBSS3  R$   16,60 5,20% SBSP3  R$         40,42 -2,08%

CSAN3  R$   46,00 4,69% RAIL3  R$         18,50 -2,06%

VVAR3  R$     4,53 3,42% KROT3  R$         10,65 -1,93%

EMBR3  R$   19,38 3,09% GOAU4  R$           7,51 -1,83%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.893 0,46% 2,06% 15,39% 17:20:00

Dow Jones (EUA) 26.425 0,15% 1,91% 13,28% 17:53:57

Nasdaq (EUA) 7.939 0,59% 2,71% 19,64% 18:01:21

IPC (México) 44.990 2,40% 3,95% 8,04% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 388 0,09% 2,41% 14,98% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.447 0,61% 2,30% 10,68% 12:35:30

DAX (Alemanha) 12.010 0,18% 4,20% 13,74% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.476 0,23% 2,35% 15,76% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.808 0,38% 2,84% 8,96% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.247 0,94% 5,04% 30,18% 04/04/2019

ASX 200 (Austrália) 6.181 -0,83% 0,01% 9,47% 02:59:21

http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Flash Macro_PAYROLL_Mar19.pdf


www.guide.com.br

Apito Final
Research

3

“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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