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RESUMO: As bolsas de NY tiveram sessões de baixa, na perspectiva de mais
uma alta dos juros no mês que vem. Na Europa, os índices operaram sem
direções claras; Destaque negativo para a FTSE MIB de Milão que cai -0,57%,
reflexo da continua disputa sobre plano orçamentário italiano; No Brasil,
Ibovespa cai pelo segundo dia seguido, e volta ao patamar dos 85.861 pontos.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia

CENÁRIO EXTERNO

IBOVESPA (Brasil)

85.861 -2,11% -1,79% 12,38%

No FOMC, sem novidades... O FOMC (comitê de política monetário
americano) anunciou hoje uma previsão altista para a economia americana e
optou pela manutenção da meta da taxa de juros entre 2 e 2,25%. O Comitê
ainda coloca em destaque que o desemprego seguiu caindo enquanto a
atividade e o consumo se mantiveram fortes, não deixando de lado que
houve uma desaceleração do ritmo dos investimentos. O próximo aumento
da taxa deve acontecer ainda em 2018, na reunião de dezembro.

BRL (R$/US$)

Aviso dado, mais uma vez... A Comissão Europeia intensificou hoje sua
disputa com o governo Italiano, alegando que se seguir em frente com o
plano de orçamento proposto, a Itália superará o teto europeu de 3% da razão
dívida/PIB já em 2020. A previsão é de um déficit de 2,9% em 2019 e 3,1% no
ano seguinte. Além disso, a Comissão acredita que o crescimento da
economia Italiana no ano que vem ficara em 1,2%, contra 1,5% declarado
pelos Italianos no seu planejamento. Em resposta, o ministro da fazenda
Italiano, Giovanni Tria, alegou que estas previsões foram feitas através de
uma “análise enviesada” e reafirmou que não haveria mudança do plano. O
prazo para um novo envio do plano orçamentário Italiano é dia 13 de
Novembro e na onda de incerteza sob uma possível mudança, o maior índice
de mercado Italiano terminou o dia com perdas.
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% mês % ano

data
17:43:00
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DI Jan 19
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17:33:33

DI Jan 21

8,21%

6 p.p.

-68 p.p. -85 p.p.
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4 p.p.

-31 p.p.
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CDS 5 anos (em p.b.)

37 p.p.

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

CPLE6

R$ 27,20

0,41% ESTC3

R$ 20,70

-8,77%

VIVT4

R$ 43,88

0,16% CIEL3

R$ 11,15

-8,68%

CVCB3

R$ 56,36

-0,25% UGPA3

R$ 41,57

-5,07%

VALE3

R$ 57,44

-0,26% EMBR3

R$ 20,54

-4,91%

CSNA3

R$

-0,41% BRFS3

R$ 21,25

-4,45%

BRASIL
Ibovespa... Seguindo uma tendência ainda mais forte que ontem, o Ibovespa
fechou em forte queda de 1,31% com apenas 4 ativos em alta. Entre os
motivos, o mercado ainda está receoso com possíveis medidas do atual
presidente, bolsas americanas caem com realizações e maior fluxo
estrangeiro saindo do país. O dólar hoje fechou estável, mantendo a R$ 3,74
US$ e o risco país, medido pelo CDS de 5 anos, subiu 1,09%.
Sobre o índice... A CSN (+1,73%), um dos únicos ativos em alta hoje, fechou o
dia com maior rendimento, impactado pelo seu balanço que veio acima do
esperado pelo mercado e notícia que sua venda de ativos externos está bem
avançada. Na outra ponta, sendo a principal responsável pela baixa do
Ibovespa, a Petrobrás (-2,17%) tem queda forte devido ao CEO Ivan Monteiro
não demonstrar motivação para manter na estatal.
.

9,78

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.796 -0,62%

3,12%

4,59%

17:43:17

Dow Jones (EUA)

26.140 -0,16%

4,08%

5,75%

17:58:15

Nasdaq (EUA)

7.517 -0,71%

2,89%

8,89%

17:58:15

IPC (México)

44.835 -4,44%

2,03%

-9,16%

17:38:15

367

0,19%

1,51%

-5,68%

14:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.141

0,33%

0,18%

-7,12%

14:35:30

DAX (Alemanha)

11.527 -0,45%

0,70% -10,76% 15:30:17

CAC 40 (França)

5.131 -0,13%

0,75%

-3,41%

15:05:03

NIKKEI 225 (Japão)

22.487 1,82%

2,58%

-1,22%

04:15:02

SHANGAI (China)

2.636 -0,22%

1,26% -20,31% 06:30:01

ASX 200 (Austrália)

5.928

1,68%

STOXX 600 (Europa)

0,53%

-2,26%

04:07:23

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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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. “

www.guide.com.br
3

