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RESUMO
As bolsas globais iniciaram a semana com sessões negativas, após “tweet” de Donald Trump
ameaçar aumentar as tensões entre China e Estados Unidos. Em NY, os principais índices de
mercado se recuperaram ao longo do dia, principalmente após a confirmação de que a
delegação chinesa não cancelará sua visita a Washington nesta semana. O S&P 500 fechou
com queda de 0,4%, após chegar a recuar 1,6% na mínima do dia. Na Zona do Euro, ativos de
risco seguiram a tendência mais baixista, mesmo depois de dados de atividade sinalizarem
uma maior estabilidade para e economia do Bloco. O STOXX 600 fechou com queda de 0,9%.
Aqui, o mercado acompanhou a dinâmica dos mercados externos, enquanto investidores
aguardam o início do trâmite da reforma da Previdência na comissão especial, nesta 3ªF.
CENÁRIO EXTERNO

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

95.017 -1,03%

-1,39%

8,11%

17:04:00

-0,48%

-0,97%

-1,93%

17:18:56

DI Jan 20

6,44% -3 p.p.

-3 p.p.

-11 p.p.

17:14:48

DI Jan 21

7,03% -3 p.p.

0 p.p.

-33 p.p.

17:19:01

1 p.p.

-36 p.p.

17:18:24

BRL (R$/US$)

3,96

CDS 5 anos (em p.b.)

172

0 p.p.

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Sobre a guerra comercial: toma lá, da cá... Segundo fontes da Bloomberg, a ameaça de elevar
tarifas sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses, feita pelo presidente americano, Donald
Trump, através de seu Twitter, teria sido motivada pela declaração de oficiais chineses de que
não estariam dispostos a firmar um acordo que implique mudanças na legislação do seu país.
O depoimento foi passado a Trump pelo Representante Comercial dos EUA, Robert Lighthizer,
que teria se irritado com a posição dos chineses, uma vez que eles já haviam concordado em
fazer mudanças na lei na linha do acordo que vinha sendo costurado. Esta mudança de posição
da China gera as maiores implicações sobre o ponto do acordo que visa acabar com a prática
chinesa de obrigar companhias americanas a abrirem informações sobre suas propriedades
intelectuais, um dos principais temas levantados pelos EUA durante as negociações.
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acontecer ao longo desta semana, mas não esta claro se a China enviará oficiais de alto
escalão após o tweet do presidente americano. O porta-voz do Ministério das Relações
Exteriores da China, Geng Shuang, declarou que a delegação do país ainda planeja viajar aos
EUA, mas não fez menção de qual seriam as datas nem se o vice-premiê chinês será quem
liderará o grupo.
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Sobre a guerra comercial (2): e agora? Uma nova rodada de conversas estava marcada para

Mercados... O incremento das tarifas americanas de importação sobre US$ 200 bilhões em
produtos chineses, provocou agitação nos mercados mundiais. No Brasil, o Ibovespa também
recuou, próximo de 1%. A moeda americana voltou a se valorizar em relação do Real, após ter
apresentado queda na sexta-feira, fechando aos R$ 3,968. Por outro lado, os juros futuros
recuaram, assim como o CDS de 5 anos, que mede o risco país.

BOLSAS GLOBAIS

Setor bancário... Os papéis dos bancos figuraram entre as maiores perdas do Ibovespa
durante a sessão de hoje. O acirramento da disputa comercial sino-americana, somado à
décima queda seguida da previsão do PIB deste ano no Boletim Focus, fizeram com que as
ações de Bradesco, Banco do Brasil e Itaú recuassem na sessão.

Cemig... Configurando a maior queda do Ibovespa no dia, os papéis de Cemig foram
negativamente impactados pela notícia de que o governo do Estado de Minas Gerais deseja
cobrar um bônus de outorga milionário pela renovação até 2053 da concessão de distribuição
de gás natural, que pertence à Cemig, controlada da companhia.

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.932 -0,45%

-0,45%

16,98%

17:04:17

Dow Jones (EUA)

26.438 -0,25%

-0,58%

13,34%

17:19:14

Nasdaq (EUA)

8.123 -0,50%

0,34%

22,43%

17:19:14

IPC (México)

44.124 -0,35%

-1,06%

5,96%

16:59:13

387

-0,88%

-1,12%

14,60%

12:50:00

Novos membros... Os papéis de Azul e IRB Brasil foram incluídos na nova carteira do Ibovespa,

STOXX 600 (Europa)

que passa a vigorar de 06 de maio a dia 30 de agosto deste ano. As duas ações estrearam em
queda.

FTSE 100 (Reino Unido)

7.381

0,40%

-0,51%

9,70% 03/05/2019

DAX (Alemanha)

12.287 -1,01%

-0,46%

16,36%

13:30:18

CAC 40 (França)

5.484 -1,18%

-1,84%

15,91%

13:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

22.259 -0,22%

0,00%

11,21% 26/04/2019

SHANGAI (China)

2.906 -5,58%

-5,58%

16,54%

05:30:02

ASX 200 (Austrália)

6.284 -0,82%

-0,66%

11,29%

03:55:22

Sem leilão... Marcado para esta 3ªF, o leilão dos ativos da Avianca foi suspenso pela Justiça de
São Paulo. A decisão atende a um pedido da Swissport, que disse ser credora de R$ 17 milhões
e alega que o plano de recuperação judicial da companhia aérea é baseado na transferência
de slots, o que não é permitido por lei.

Na expectativa... Hoje, após o fechamento do mercado, a Magazine Luiza irá divulgar seus
números referentes ao 1º trimestre de 2019. A expectativa pelos números é alta, fazendo com
que as ações da varejista atingissem os R$ 200 no dia.

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Comissão Especial... Amanhã, a Comissão Especial da Previdência inicia seus trabalhos no
Congresso Nacional. Primeiramente, será definido o cronograma da proposta. A ideia do
deputado Marcelo Ramos (PR-AM) é que as audiências públicas ocorram em maio, com a
apresentação do relatório no início do mês de junho e debate na sequência. Espera-se que
ocorram 11 audiências e já se fala na presença do Ministro Paulo Guedes nesta quarta-feira.
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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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