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RESUMO As principais bolsas globais operaram sem direções claras no início desta semana.

Na Europa, os principais índices fecharam as sessões com leves baixas. O STOXX 600 recuou 0,15%;

e o DAX alemão também reportou queda de 0,18%. Já nos Estados Unidos, o S&P 500 teve dia mais

positivo, fechando com alta de 0,62%. O dólar, medido pelo DXY, perdeu força frente seus principais

pares ao longo do dia, e caiu 0,50%. Na frente das commodities, o petróleo (brent) mantém

tendência de alta no ano e sobe 0,77%, reflexo do acordo da Opep pelos cortes de produção. No

Brasil, mercado tem dia de alta volatilidade. Destaque para a Petrobrás, que deve receber US$ 14

bilhões pela cessão onerosa.

CENÁRIO EXTERNO

Nos EUA: serviços... Assim como na indústria, o índice de atividade do setor de serviços do ISM

(Instituto para gestão de oferta, em inglês) registrou desaceleração no mês de dezembro. Apesar de

ainda apresentar expansão a um ritmo significante, com uma leitura de 57,6 pontos (números acima

de 50 caracterizam expansão), o resultado veio abaixo dos 60,7 pontos de novembro e ainda ficou

aquém dos 58,5 esperados pelo mercado (segundo a Bloomberg). Mais tarde o presidente do Fed,

Jerome Powell, declarou que esta de olho no indicador, uma vez que uma queda de tamanha

magnitude não deve passar despercebida.

Sobre a guerra comercial: início de conversa... Autoridades chinesas chegaram hoje (07) aos EUA

para dar início a novas conversas sobre disputa comercial. Este encontro marca as primeiras

negociações frente a frente desde o G20, quando os Presidentes concordaram com uma trégua

tarifária de 90 dias. A tentativa de chegada a uma resolução deve perdurar até esta terça-feira. A

surpresa até o momento, aplaudida pela delegação americana, foi a presença do Vice-Premier

chinês, Liu He, principal consultor econômico do Presidente Xi Jingping, o que sinaliza um maior grau

de importância sendo dado às novas conversas pela China.

Banco Mundial: troca de liderança... O Presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, anunciou que

planeja renunciar seu cargo no dia 1 de Fevereiro, 3 anos antes do vencimento de seu mandato. Kim

deve se juntar a uma empresa que tem como principal foco o investimento em infraestrutura de

países emergentes. Esta saída inesperada tem potencial de gerar um conflito entre o governo Trump

e críticos do controle americano sob o Banco Mundial, atualmente a maior instituição financeira

voltada ao desenvolvimento do mundo.

Sobre o Brexit: votação marcada... O Parlamento britânico retoma nesta semana o debate para votar

o acordo do Brexit. A votação deve acontecer na terça feira que vem, segundo o secretario de

Estado adjunto para o Brexit, Kwasi Kwarteng. A Premier britânica, Theresa May, afirma que

conseguiu o melhor acordo possível e que cabe aos deputados fazer sugestões.

BRASIL

Sobre o Ibovespa... O principal índice de mercado brasileiro apresentou alta volatilidade nesta

segunda feira (07). Após iniciar o dia em terreno negativo, e esboçar recuperação – puxada por

valorização da Petrobrás após anuncio da cessão onerosa – o Ibovespa perdeu fôlego e fechou a

sessão no vermelho. Apesar do fraco desempenho da bolsa, o CDS de 5 anos (medida de risco país)

fechou o dia em queda, ficando em torno dos 186 pontos.

Cessão Onerosa... Segundo o Valor Econômico, a Petrobrás irá receber em torno de US$ 14 bilhões

da União por cessão onerosa sobre os direitos de exploração do pré-sal. O valor, que é equivalente a

quase R$ 52 bilhões no câmbio atual, ficou mais ou menos entre o pleito apresentado inicialmente

pela estatal – de US$ 30 bilhões – e os cenários contábeis nos quais a União se dizia credora na

repactuação dos termos acordados em 2010.

Se livrando do peso morto... O novo presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, declarou que

ativos que não guardarem sinergias com a atividade principal do Banco poderão ser vendidos

durante o seu mandato.

"O mandato que me é passado é o de rígida austeridade e de maximização de valor, respeitada a 
absoluta transparência. Entendemos que alguns ativos do Banco não guardam sinergia com suas 

atividades principais e, nestes casos, realmente consideraremos os desinvestimentos"- Rubem 
Novaes, Presidente do BB
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 91.699 -0,15% 4,34% 4,34% 18:24:00

BRL (R$/US$) 3,73 -0,48% 3,96% 3,96% 17:59:59

DI Jan 19 6,40% 0 p.p. -1 p.p. 0 p.p. 02/01/2019

DI Jan 21 7,39% 12 p.p. -43 p.p. 3 p.p. 17:59:51

CDS 5 anos (em p.b.) 187 -7 p.p. -22 p.p. -21 p.p. 18:45:08

TIMP3  R$   12,37 3,26% ELET3  R$         29,00 -5,01%

PETR3  R$   28,40 3,24% SUZB3  R$         35,85 -4,58%

LAME4  R$   19,98 2,94% BTOW3  R$         40,14 -4,43%

EMBR3  R$   21,23 2,07% GOLL4  R$         23,90 -4,40%

SANB11  R$   47,99 1,67% ELET6  R$         32,50 -4,30%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.557 0,97% 1,98% 1,98% 18:30:13

Dow Jones (EUA) 23.584 0,64% 1,10% 1,10% 18:45:08

Nasdaq (EUA) 6.834 1,41% 2,99% 2,99% 18:45:08

IPC (México) 42.785 0,78% 2,75% 2,75% 18:25:07

STOXX 600 (Europa) 343 -0,15% 1,55% 1,55% 14:54:45

FTSE 100 (Reino Unido) 6.811 -0,39% 1,23% 1,23% 14:35:30

DAX (Alemanha) 10.748 -0,18% 1,79% 1,79% 15:30:17

CAC 40 (França) 4.719 -0,38% -0,24% -0,24% 15:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 20.039 2,44% 0,12% 0,12% 04:15:02

SHANGAI (China) 2.533 0,72% 1,57% 1,57% 06:30:01

ASX 200 (Austrália) 5.683 1,14% 0,65% 0,65% 04:37:19

https://blog.guide.com.br/textos/bolsonaro-venceu-e-o-mercado-com-isso/
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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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