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RESUMO Os principais índices de mercado globais operaram em terreno 
positivo nesta terça-feira. O otimismo que ronda a nova rodada de discussões 
entre Estados Unidos e China, impulsionou o mercado de ativos de risco, 
assim como o preço das commodities. Na Europa, o Stoxx 600 subiu 0,87% e 
o DAX 0,52%. Nos EUA, os principais índices operaram com altas próximas de 
1%. O dólar seguiu mostrando resiliência ao longo do dia, e o DXY apresentou 
alta de 0,3%. O petróleo, destaque na frente das commodities, saltou mais 
2,2% no dia, se mantendo acima do patamar dos US$ 58/barril. No Brasil, o 
Ibovespa tem dia de alta volatilidade. O índice fechou com alta de 0,4%, 
refletindo otimismo externo e de olho em conversas de privatizações do novo 
governo. 
  

CENÁRIO EXTERNO 
 
Sobre a guerra comercial: conversas devem se estender... O gabinete do 
Representante Comercial dos Estados Unidos confirmou que as conversas 
com as autoridades chinesas, em curso desde esta segunda feira, irão se 
estender até amanhã. Os motivos da extensão não foram informados. 
Entretanto, hoje pela manhã, o Presidente Donald Trump declarou que as 
discussões estavam “indo muito bem” através das suas redes sociais.  
  
Nos EUA: sobre o “shutdown”... De acordo com fontes internas da Casa 
Branca, o Presidente americano, Donald Trump, estaria cogitando chamar o 
protocolo de “emergência nacional” como forma de passar por cima do 
Congresso e construir um muro na fronteira com o México. Ontem, o vice-
presidente, Mike Pence, declarou à mídia que os advogados da Casa Branca 
estavam estudando esta possibilidade. A expectativa é que Trump dê uma 
entrevista direto do Salão Oval ainda hoje, mas não esta claro se ele irá de 
fato declarar um estado de emergência. Vamos acompanhar...   
  
Apoio limitado... Leo Vradkar, Primeiro Ministro Irlandês, confirmou que a 
União Europeia esta disposta a oferecer novas garantias em escrito e 
explicações adicionais em torno do acordo do Brexit, de forma a dar suporte a 
Theresa May. A Primeira Ministra Britânica deve enfrentar grande oposição 
no Parlamento, com a próxima votação agendada para a semana que vem.  

 
BRASIL 

 
Sobre o Ibovespa... O Ibovespa tem mais um dia de altos e baixos, seguindo a 
tendência da alta volatilidade apresentada no pregão desta segunda feira. 
Porém, diferente da sessão de ontem, o índice fechou com alta de 0,4%, 
reflexo do otimismo externo sobre as novas conversas entre China e Estados 
Unidos e das declarações de Joaquim Levy sinalizando interesse do novo 
governo em privatizar a Eletrobrás. A estatal, por sua vez, teve uma das 
maiores altas do dia, de 5,1%.  
  
Petrobras: limpando a casa... O Presidente da Petrobras, Roberto Castello 
Branco, já mudou quatro dos sete diretores da companhia desde sua posse. 
Segundo uma fonte do Valor Econômico, as trocas são uma tentativa de tirar 
de cena todos os executivos que ascenderam ao longo dos governos do PT, 
tendo como objetivo principal a dissociação da empresa com seu passado 
petista. Durante o discurso de sua posse Castello Branco declarou que “nova 
era se iniciava” sob a sua gestão.  
  
BNDES: mudança de foco... O novo Presidente do BNDES, Joaquim Levy, 
declarou que o foco do banco será cada vez maior nas empresas de médio 
porte.  

“Não há país com livre iniciativa forte que não tenha 
empresas médias fortes.” – Joaquim Levy, Presidente do BNDES 

  
Eletrobrás: intenção é privatizar... De acordo com o Presidente do BNDES, 
Joaquim levy, a privatização da Eletrobrás segue nos planos do novo governo. 
Após este anúncio as ações da estatal ganharam força, fechando com ganhos 
acima de 4% no dia.  
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 92.032 0,36% 4,72% 4,72% 18:10:00

BRL (R$/US$) 3,71 0,53% 4,51% 4,51% 17:59:59

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

DI Jan 21 7,36% -4 p.p. -46 p.p. 0 p.p. 17:59:59

CDS 5 anos (em p.b.) 185 -1 p.p. -24 p.p. -23 p.p. 18:25:08

BRFS3  R$   22,93 6,21% VVAR3  R$           4,04 -4,72%

ELET3  R$   30,48 5,10% USIM5  R$           9,77 -3,55%

BTOW3  R$   42,00 4,63% SANB11  R$         46,36 -3,40%

MRVE3  R$   13,05 3,90% CIEL3  R$           9,72 -3,38%

TIMP3  R$   12,84 3,80% BRDT3  R$         25,95 -3,35%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.569 0,76% 2,48% 2,48% 18:10:13

Dow Jones (EUA) 23.791 1,10% 1,99% 1,99% 18:25:10

Nasdaq (EUA) 6.892 1,00% 3,86% 3,86% 18:25:10

IPC (México) 43.456 1,45% 4,36% 4,36% 18:05:10

STOXX 600 (Europa) 346 0,87% 2,43% 2,43% 14:50:30

FTSE 100 (Reino Unido) 6.862 0,74% 1,98% 1,98% 14:35:30

DAX (Alemanha) 10.804 0,52% 2,32% 2,32% 15:30:17

CAC 40 (França) 4.773 1,15% 0,90% 0,90% 15:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 20.204 0,82% 0,95% 0,95% 04:15:02

SHANGAI (China) 2.526 -0,26% 1,31% 1,31% 06:30:00

ASX 200 (Austrália) 5.722 0,69% 1,35% 1,35% 04:08:19
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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. “ 

research@guide.com.br 

 

ALINE SUN 

Head da area de Investimentos 

CONTATOS 

Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos. 

RENDA VARIÁVEL 

Luis Gustavo Pereira – CNPI 

gestaofundos@guide.com.br 

 

FUNDOS 

Erick Scott Hood 
Leonardo Uram 
David Rocha 
Rodrigo Fazzolari 

sales@guide.com.br 

 

SALES 

trade@guide.com.br 

 

RENDA FIXA 

Gabriel S. Santos 
Ricardo Maia 
Thomaz Telechun da Silva Telles 

TRADING 

Luiz Augusto Ceravolo (Guto) 
Thiago Teixeira 
Guilherme Vasone 

vcandido@guide.com.br 

 

EQUIPE ECONÔMICA 

Victor Candido de Oliveira 
Lucas Stefanini 
Julia Carrera Bludeni 
Rafael Passos 
Victor Beyruti Guglielmi 
 

mailto:research@guideinvestimentos.com.br
mailto:research@guideinvestimentos.com.br
mailto:research@guideinvestimentos.com.br
mailto:research@guideinvestimentos.com.br
mailto:research@guideinvestimentos.com.br

