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RESUMO
Lá fora, o ambiente seguiu favorável para ativos de risco. Uma
melhora de cenário para a disputa entre os EUA e o México, além da
a sinalização mais “dovish” do BCE, foram fatores que contribuíram
para o bom desempenho dos mercados. Aqui, o Ibovespa
acompanhou a melhora do cenário externo, com investidores ainda a
espera de novos desenvolvimentos na Câmara e no STF.
CENÁRIO EXTERNO
Mercados... De forma generalizada, as principais bolsas globais
seguiram operando com tendência altista. A possibilidade dos EUA
postergarem a imposição de tarifas, sobre produtos Mexicanos,
foram bem recebidos pelo mercado, o que impulsionou o
desempenho dos ativos de risco na sessão desta 5ªF. O dólar recuou
contra seus principais pares, principalmente por conta da valorização
mais acentuada do euro, reflexo da postura mais otimista do BCE em
relação à economia europeia.
Não é mais tabu... Na coletiva de imprensa que seguiu o anúncio da
decisão da taxa de juros do BCE, Mario Draghi deixou clara a
disposição, dos formuladores de política monetária europeus, em
adotar medidas acomodatícias para sustentar o crescimento do
bloco. Segundo o presidente do Banco Central Europeu, os
membros do Conselho estariam determinados a agir caso se prove
necessário, tendo em vista a “persistência da incerteza” na cena
global e o “risco crescente do protecionismo”, mesmo após os
últimos dados de atividade terem indicado uma melhora da
economia europeia. A fala de Draghi contribuiu para a melhora de
ânimo nos mercados, que tem acompanhado sinalizações mais
“dovish” de banqueiros centrais ao redor do globo.
Atraso providencial... Segundo fontes da Bloomberg, o governo dos
Estados Unidos está considerando postergar a imposição de tarifas
sobre produtos mexicanos, inicialmente datadas para tomarem
efeito na próxima 2ªF (10). A medida viria como alternativa para
estender o período de negociações, uma vez que autoridades
americanas já sinalizaram que o México está mostrando empenho
em corrigir os pontos apontados por Donald Trump. A expectativa
maior ainda é que as tarifas de 5% efetivamente passem a vigorar,
mas uma pronta resposta das autoridades Mexicanas pode fazer com
que a medida dure por pouco tempo.
BRASIL
Mercados... O índice Ibovespa encerrou a sessão em alta de 1,3%, aos
97.200 pontos, com os setores de bancos e Petrobras que mais
contribuíram para o avanço do índice Realizando um desempenho
praticamente inverso do dia anterior. Novamente, o noticiário
político impactou o desempenho do índice.
Política... O andamento da votação do STF, sobre a
constitucionalidade dos desinvestimentos da Petrobras não
precisarem de aprovação do congresso durante o pregão,
movimentou os papéis da petrolífera e também d BR Distribuidora,
indicando que o processo de venda da subsidiária deve ser acelerado.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

97.205 1,26%

0,18%

10,60%

17:22:00

-0,10%

0,98%

-0,10%

17:54:24

DI Jan 20

6,27% -1 p.p.

-17 p.p.

-28 p.p.

17:51:46

DI Jan 21

6,40% -8 p.p.

-64 p.p.

-96 p.p.

17:53:47

2 p.p.

-34 p.p.

17:53:45

BRL (R$/US$)

3,89

CDS 5 anos (em p.b.)

174

-1 p.p.

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

AZUL4

R$ 42,69

5,10% ESTC3

R$

27,41

-3,11%

MRVE3

R$ 17,50

3,98% KROT3

R$

10,22

-2,57%

B3SA3

R$ 37,30

3,84% IRBR3

R$

94,85

-2,40%

ELET3

R$ 36,05

3,71% BRKM5

R$

33,30

-2,35%

CIEL3

R$

3,60% SUZB3

R$

29,95

-1,64%

6,90

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.843

0,61%

3,32%

13,43%

17:20:00

Dow Jones (EUA)

25.721 0,71%

3,65%

10,26%

17:48:13

Nasdaq (EUA)

7.616

0,53%

2,18%

14,77%

17:54:24

IPC (México)

43.148 -0,63%

0,93%

3,62%

17:16:01

374

-0,02%

1,34%

10,77%

12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.260

0,55%

1,37%

7,90%

12:35:29

DAX (Alemanha)

11.953 -0,23%

1,93%

13,20%

13:30:17

CAC 40 (França)

5.278 -0,26%

1,36%

11,58%

13:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

20.774 -0,01%

0,84%

3,79%

03:15:02

SHANGAI (China)

2.828 -1,17%

-2,45%

13,39%

05:30:02

ASX 200 (Austrália)

6.383

-0,22%

13,05%

03:55:05

STOXX 600 (Europa)

0,38%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Azul...O mercado reagiu positivamente aos dados operacionais
divulgados pela companhia hoje. Com alta de 5% no dia, o papel foi
um dos principais destaques do pregão hoje.
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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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