Apito Final
Research

APITO FINAL
08 de Julho de 2019

RESUMO
Lá fora, bolsas operaram com viés baixista. A cautela prevaleceu no exterior, com
investidores aguardando a sabatina semestral de Powell no Congresso americano,
além da ata da reunião de junho do FOMC. Dados de atividade indicam leve melhora
da produtividade industrial na Alemanha. Aqui, o Ibovespa acumulou ganhos pelo 4º
dia consecutivo, com ativos locais reagindo positivamente aos sinais de que o
processo de votação da reforma da Previdência, no plenário da Câmara, pode
começar ainda nesta semana. O índice encerrou com alta de 0,4%, aos 104.480
pontos.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

104.480 0,38%

3,48%

18,88%

17:06:30

BRL (R$/US$)

3,81

0,34%

1,09%

1,91%

17:21:31

DI Jan 20

5,79%

-4 p.p.

-43 p.p.

-76 p.p.

17:06:49

DI Jan 21

5,63%

-4 p.p.

-64 p.p. -173 p.p. 17:07:24

144

-2 p.p.

-26 p.p.

CDS 5 anos (em p.b.)

-64 p.p.

17:21:15

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

CENÁRIO EXTERNO

Mercados... Mercados globais iniciaram a semana em queda. Na Zona do Euro, os
principais índices de mercado operaram com viés negativo, mesmo após novos
dados da indústria revelarem um leve avanço em maio. O DAX (Frankfurt) recuou
0,2% na sessão. Em NY, bolsas encerraram o dia no vermelho com investidores no
aguardo de novas sinalizações do Fed em torno do início de um novo ciclo de
flexibilização da política monetária nos EUA. O dólar (DXY) se valorizou contra seus
principais pares e commodities se movimentaram majoritariamente em terreno
negativo.

Atividade... A produção industrial na Alemanha voltou a avançar em maio, retomando
fôlego em meio ao período turbulento, vivido pelo setor na maior economia da
Europa. Apesar do movimento de expansão ser bem-vindo, o aumento na produção
de 0,3% veio ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado (+0,4%, segundo
pesquisa da Bloomberg) e configura a recuperação de apenas uma pequena fração
da queda de 2,0% registrada em abril. As dificuldades do setor automobilístico e a
dependência do país nas suas exportações agravaram a situação da economia
alemã, que tem contribuído para a fragilidade da economia do bloco como um todo.
Na última 6ªF, números fracos de encomendas à indústria voltaram a sugerir que a
estagnação no setor irá se estender.

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

ESTC3

R$ 31,87

5,39% IRBR3

R$

94,44

-2,37%

KROT3

R$ 12,31

5,21% SANB11

R$

46,55

-1,81%

CSNA3

R$ 17,17

2,81% NATU3

R$

56,61

-1,74%

IGTA3

R$ 48,75

2,59% KLBN11

R$

16,57

-1,43%

CCRO3

R$ 14,50

2,47% HYPE3

R$

29,10

-1,36%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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Mercados... O Ibovespa encerrou a sessão de hoje em alta, impulsionado pelo
otimismo em torno do cronograma de votação da reforma da Previdência no
plenário da Câmara. O real se valorizou contra o dólar, em linha com seus pares
emergentes, e encerrou a sessão cotado aos R$ 3,81/US$; e DIs deram sequência
ao movimento de fechamento. A percepção de risco país, medida pelo CDS de 5 anos,
fechou em queda, operando ao redor de 143 pontos base.

Índices Mundiais

Último

% dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.976

-0,48%

1,16%

18,71%

17:06:34

Dow Jones (EUA)

26.806 -0,43%

0,78%

14,91%

17:20:01

Nasdaq (EUA)

8.098

-0,78%

1,15%

22,05%

17:21:31

IPC (México)

43.561 0,36%

0,93%

4,61%

17:01:31

390

-0,05%

1,31%

15,47%

12:50:00

Previdência... Com o relatório da Previdência encaminhado ao plenário da Câmara, a

STOXX 600 (Europa)

oposição irá adotar outra estratégia para tentar obstruir a tramitação do projeto.
Segundo o líder do PDT, André Figueiredo, a oposição pretende retirar trechos do
texto, no lugar de propor alterações, transferindo o ônus de angariar votos para o
governo. Este é o caso porque, ao contrário do que acontecia ao se propor uma
alteração, quando o texto estiver em plenário e algum partido pedir a supressão de
um trecho, é a bancada do governo que vai precisar apresentar 308 votos (no
mínimo) para manter a redação intacta.

FTSE 100 (Reino Unido)

7.549

-0,05%

1,67%

12,20%

12:35:29

DAX (Alemanha)

12.544 -0,20%

1,17%

18,79%

13:30:17

CAC 40 (França)

5.589

-0,08%

0,91%

18,15%

13:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

21.534 -0,98%

1,21%

7,59%

03:15:02

SHANGAI (China)

2.933

-2,58%

-1,53%

17,62%

05:29:59

ASX 200 (Austrália)

6.672

-1,17%

0,81%

18,17%

03:42:05

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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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
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