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RESUMO 

 

Bolsas globais terminam a semana em tom negativo. Após 

fortes quedas no mercado asiático, ativos de risco têm mais 

uma sessão de perdas nos principais polos financeiros do 

mundo. Em NY, o S&P registrou o 5º dia consecutivo de 

baixas, enquanto as bolsas de Londres e Frankfurt caíram 

0,7% e 0,5%, respectivamente. O dólar (DXY), que vinha de 

uma sequência de ganhos na semana, reverteu a tendência e 

fechou o dia em terreno negativo. Aqui, o Ibovespa subiu, na 

contramão da movimentação negativa no exterior, e fechou o 

pregão acima dos 95 mil pontos.  
 

CENÁRIO EXTERNO 

 

Nos EUA: Payroll decepciona... Segundo o Relatório de 

Empregos de fevereiro foram criados 220 mil empregos, abaixo 

dos 180 mil esperados. Foi o resultado mais baixo desde 

setembro de 2017. Em contraste, o registro de um crescimento 

interanual de 3,4% dos salários veio acima do esperado (3,3%, 

segundo a Bloomberg); e a taxa de desemprego recuou para 

3,8%. Comentamos o dado no nosso Flash Macro de hoje. 

 

BRASIL 

 

Mercados... O Ibovespa manteve o viés altista, contrariando os 

pares globais. O índice encerrou acima dos 95 mil pontos No 

ano, avança entre 8-9%. O dólar voltou a recuar; e os DIs 

também seguiram com viés baixista, acompanhando a menor 

percepção de risco país. O CDS de 5 anos oscila em torno de 

164 pontos base. O fluxo de notícias mais positivo do ambiente 

político se sobrepôs ao quadro externo, ligeiramente mais 

negativo. 

  

Sobre a OPA da Comgás... O leilão de oferta pública para 

aquisição de ações (OPA) da Comgás foi bem sucedido. A 

Cosan, controladora da empresa, adquiriu 19.501.678 ações 

PNA, correspondente a 82,7% do total de papéis que eram 

objeto da oferta. Lembrando: era necessário a adesão de 2/3 

das ações do minoritários para o sucesso da OPA. 

Comentamos sobre o assunto em nosso Guide Empresas.  

  

Contando os votos... Paulo Guedes, ministro da Economia, em 

entrevista ao Estado de S. Paulo, reforçou seu otimismo com 

relação à tramitação da reforma da Previdência. Segundo 

Guedes, faltam apenas 48 votos para a aprovação da PEC da 

Previdência na Câmara. Lembrando: no plenário da Casa, são 

necessários 308 votos para a aprovação do texto. Guedes 

disse ainda que “Bolsonaro fará sua parte” para garantir 

aprovação da reforma neste ano.  

  

Novos horários... A partir da próxima 2ª feira (11), a B3 volta a 

fechar as 17h, acompanhando o término do horário de verão 

nos EUA. O call de fechamento ocorrerá entre 16h55 e 17h, 

com a negociação do after market entre 17h30 e 18h. A fase de 

pré-abertura para negociação de ações no mercado à vista 

continuará das 9h45 às 10hs, com início das negociações às 

10hs. 

APITO FINAL 
8 de Março de 2019 

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 95.365 1,09% -0,23% 8,51% 18:15:30

BRL (R$/US$) 3,87 0,28% -2,82% 0,41% 17:59:59

DI Jan 20 6,47% -2 p.p. -5 p.p. -9 p.p. 17:59:59

DI Jan 21 7,14% -5 p.p. -11 p.p. -22 p.p. 17:59:58

CDS 5 anos (em p.b.) 164 -1 p.p. -9 p.p. -43 p.p. 18:30:54

ESTC3  R$   28,10 8,08% CSNA3  R$         13,76 -6,65%

KROT3  R$   11,17 7,71% SUZB3  R$         47,04 -3,27%

RADL3  R$   66,80 6,40% PETR3  R$         29,00 -0,75%

VVAR3  R$     4,68 6,12% ABEV3  R$         16,59 -0,60%

QUAL3  R$   15,56 4,43% MRFG3  R$           5,63 -0,53%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.743 -0,21% -1,49% 9,42% 18:15:56

Dow Jones (EUA) 25.450 -0,09% -1,80% 9,10% 18:20:01

Nasdaq (EUA) 7.408 -0,18% -1,65% 11,65% 18:30:56

IPC (México) 41.545 -0,23% -2,99% -0,23% 18:10:55

STOXX 600 (Europa) 371 -0,89% -0,60% 9,75% 13:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.104 -0,74% 0,42% 5,59% 13:35:30

DAX (Alemanha) 11.458 -0,52% -0,50% 8,51% 14:30:18

CAC 40 (França) 5.231 -0,70% -0,18% 10,58% 14:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.026 -2,01% -1,68% 5,05% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.970 -4,40% 0,98% 19,09% 05:30:00

ASX 200 (Austrália) 6.204 -0,96% 0,56% 9,87% 03:27:21

http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Flash Macro_PAYROLL_Fev19.pdf
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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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