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RESUMO
As bolsas de NY seguiram operando com viés mais positivo nesta 2ª segunda feira. O S&P
500 avançou 0,1% e alcançou a marca de 8 dias consecutivos de alta – o rally mais longo
em registro desde 2017. Em paralelo, os juros da treasuries fecharam, enquanto o dólar
(DXY) apresentou uma desvalorização mais acentuada contra seus principais pares.
Apesar da manutenção do otimismo, investidores ainda sinalizam cautela, à espera de
desenvolvimentos mais concretos nas negociações entre China e Estados Unidos. Na Zona
do Euro, sessões foram mistas, enquanto os líderes da Comissão Europeia se aproximam
de um consenso sobre o tamanho da extensão que será oferecida ao Reino Unido para o
Brexit. Aqui, a ausência de desenvolvimentos no cenário político jogou à favor do
mercado, que ser valorizou, influenciada pela alta de preços das commodities no exterior.
O Ibovespa fecho a sessão com alta de 0,27, aos 97.369 pontos.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

96.313 1,93%

0,94%

9,59%

17:21:00

1,64%

0,61%

17:44:47

BRL (R$/US$)

3,86

0,36%

DI Jan 20

6,50% -2 p.p.

3 p.p.

-5 p.p.

17:43:04

DI Jan 21

7,04% -2 p.p.

-12 p.p.

-32 p.p.

17:42:23

14 p.p.

-35 p.p.

17:40:50

CDS 5 anos (em p.b.)

173

2 p.p.

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

CENÁRIO EXTERNO

Sobre o Brexit: perto de uma nova data... De acordo com fontes da Bloomberg, os líderes
da UE estão se aproximando de um consenso em torno do período que será oferecido ao
Reino Unido para uma nova extensão da data do Brexit. Por ora, a maior probabilidade é
que a nova data fique entre o dia 30 de Junho de 2019 e 1 de Abril de 2020. Como
garantia, será pedido, no mínimo, a participação dos britânicos nas próximas eleições
europeias, mas a França – membro mais cético sobre a concessão de um período
adicional ao Reino Unido – lidera um grupo de países que irão demandar condições
adicionais para se certificar de que não haverá tentativas dos retirantes de prejudicar os
negócios do Bloco antes de sair.

Sobre o Brexit (2): Sem tolerância para atraso... Segundo relatos, o Partido Conservador
de Theresa May está furioso com o pedido de extensão feito pela Premiê, e prometem
derrubá-la do cargo caso o país tenha de participar das eleições da UE, agendadas para
ter início no dia 23 de maio.

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

KROT3

R$ 10,86

6,05% KLBN11

R$

16,81

-3,39%

CIEL3

R$

9,35

5,77% SUZB3

R$

45,44

-3,11%

FLRY3

R$ 22,60

5,66% CSNA3

R$

16,98

-0,88%

MRFG3

R$

6,23

5,59% CSAN3

R$

43,94

-0,39%

CCRO3

R$ 12,32

5,48% CVCB3

R$

52,60

-0,38%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BRASIL

Mercados... O Ibovespa operou com pouca oscilação durante a sessão de hoje,
influenciado pela valorização das commodities no exterior, como o petróleo e o minério
de ferro. Sem novidades no cenário interno, que aguarda o retorno das articulações para
a aprovação da reforma da Previdência, o dólar operou com leve queda, seguindo o
movimento do índice da moeda americana. Os juros futuros fecharam em leve queda,
enquanto o CDS de cinco anos, que mede o risco–país, fechou o dia aos 171 pontos base,
em linha com a sessão anterior.

Ibovespa... Puxados pela alta das commodities, os papéis de Petrobras e Vale tiveram os
maiores impactos positivos sobre o Ibovespa. As ações da estatal ainda foram
beneficiadas pela notícia da venda da TAG para a Engie, divulgada na última sexta-feira, e
expectativas quanto à conclusão do acordo de cessão onerosa, previsto para ocorrer
nesta semana. As ações de JBS também tiveram destaque, impulsionadas pelos dados
positivos de exportação de carnes brasileiras, indicando que o mercado ainda está
aquecido.

Gol e Azul... Dentre as maiores quedas do índice, destaca-se as ações de Gol e Azul. As
duas companhias, assim como a Latam, estão na disputa pelos ativos da Avianca Brasil,
que se encontra em recuperação judicial. Outro fator que impactou as ações da Gol foi a
recusa da companhia de cancelar suas encomendas do Boeing 737 Max, que sofreu dois
acidentes fatais em apenas cinco meses.

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.879

0,21%

1,59%

14,86%

17:20:00

Dow Jones (EUA)

26.385 0,64%

1,76%

13,11%

17:20:01

Nasdaq (EUA)

7.892 -0,05%

2,10%

18,94%

17:44:47

IPC (México)

43.937 1,38%

1,52%

5,52%

17:16:01

-0,27%

2,32%

14,87%

12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.402 -0,22%

1,69%

10,01%

12:35:30

DAX (Alemanha)

11.988 0,28%

4,01%

13,53%

13:30:17

CAC 40 (França)

5.464 -0,09%

2,12%

15,50%

13:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

21.725 0,05%

2,45%

8,54%

03:15:02

SHANGAI (China)

3.247

0,94%

5,04%

30,18%

05:30:03

ASX 200 (Austrália)

6.233 -0,83%

0,84%

10,39%

03:16:35

STOXX 600 (Europa)

388

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

MEC... Nesta segunda, Bolsonaro anunciou a demissão de Ricardo Vélez do cargo de
Ministro da Educação. Abraham Weintraub, próximo a Olavo de Carvalho, foi escolhido
novo ministro. Weintraub é formado em Economia pela USP, tem Mestrado em
Administração e MBA, os dois pela FGV, e era professor da UNIFESP. Na iniciativa privada,
trabalhou no Banco Votorantim por 18 anos, onde foi economista-chefe e diretor. Também
foi sócio na Quest Investimentos.
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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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