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RESUMO Bolsas globais têm sessões positivas nesta quarta-feira. O otimismo prevaleceu

após encontro de autoridades chinesas e americanas, que teve como principal objetivo andar em

direção a um acordo que resolva a disputa comercial entre os países. Na Europa, as principais

bolsas se mantiveram em terreno positivo ao longo do dia, apesar da incerteza ao redor do Brexit

ainda pressionar a região. Nos Estados Unidos, a divulgação da minuta da última reunião do FOMC –

que sinalizou um Fed mais “dovish” – impulsionou Wall Street, e os principais índices de mercado

fecharam os pregões em alta. O dólar (DXY), por outro lado, perdeu forças frente seus principais

pares, também repercutindo ata do FOMC. No Brasil, o Ibovespa repercute melhora de cenário

mundial e fecha acima dos 93 mil pontos.

CENÁRIO EXTERNO

Sobre a guerra comercia: a espera do parecer chinês... A segunda rodada de discussões envolvendo

autoridades de China e Estados Unidos chegou ao fim hoje pela manhã. As negociações terminaram

em tom positivo, e o governo americano destacou o comprometimento Chinês em comprar mais

bens agrícolas, energéticos e manufaturados dos Estados Unidos. Ainda não há nada concreto, mais

os mercados seguem otimistas com as conversas. O governo chinês não apresentou seu parecer

sobre a reunião.

Sobre o Shutdown: sem conversa... A paralisação parcial do governo americano já perdura pelo 19º

dia. Hoje, ao fim do dia, Donald Trump deve se reunir com os líderes do Congresso de ambos partidos

(Republicanos e Democratas) para tentar firmar um acordo que ponha um fim a um impasse. Em

entrevista, o Presidente americano afirmou que declararia emergência nacional caso não

conseguisse se entender com seus opositores Democratas – medida que permitiria a liberação das

verbas para a construção do muro na fronteira com o México sem a aprovação do Congresso. Em

resposta, os líderes do partido Democrata já disseram que tal ação seria contestada e levada a

julgamento assim que oficializada. Vamos acompanhar...

Ata do FOMC... As minutas da reunião do Fed de dezembro revelaram que a recente alta volatilidade

do mercado financeiro e a inflação comportada são argumentos que devem promover cautela frente

novos aumentos da taxa de juros nos Estados Unidos. A preocupação ao redor de um arrefecimento

econômico em escala global também contribuiu para que membros do Comitê vissem o momento

como menos propício para um novo aumento. Em suma, tendo em mente a mensagem mais “dovish”
passada pelo documento, a expectativa é que o Banco Central americano demore mais tempo para

cogitar uma elevação da taxa de juros.

BRASIL

Sobre o Ibovespa... O Ibovespa repercutiu quadro mais positivo no cenário exterior e fechou o dia em

alta, puxada por Vale, Petrobrás e bancos. O otimismo ao redor das novas conversas sobre a guerra

comercial, sinalização mais “dovish” do Fed e alta dos preços do petróleo foram os principais

drivers deste avanço.

Votação na Câmara... O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, negou hoje o

pedido para que a eleição de Mesa Diretora da Câmara seja feita por votação aberta. Toffoli

argumentou que esse é um assunto que interfere na independência de atuação dos poderes e que a

votação secreta é adotada também em vários países desenvolvidos como Portugal, França e

Espanha.

Sobre a previdência: mais profundidade… Questionado (Guedes) ontem se a regra de transição será

mais dura que a proposta do governo Temer, Guedes disse apenas que terá a "mesma

profundidade". Segundo a Folha, a proposta em estudo estipula de 10 a 12 anos.

Mais sobre a Previdência: regime de capitalização… Guedes também antecipou que a proposta a ser

enviada ao Congresso Nacional em fevereiro, quando já estará definida a composição dos comandos

da Câmara e do Senado, incluirá o novo regime de capitalização. Este modelo funciona com uma

espécie de poupança, em que o trabalhador contribui individualmente à própria aposentadoria. A

reforma será apresentada semana que vem a Bolsonaro, que ainda terá de bater o martelo.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 93.582 1,68% 6,48% 6,48% 17:59:00

BRL (R$/US$) 3,68 0,89% 5,44% 5,44% 17:59:59

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

DI Jan 21 7,37% 0 p.p. -45 p.p. 1 p.p. 17:59:55

CDS 5 anos (em p.b.) 181 -4 p.p. -27 p.p. -26 p.p. 18:13:55

CSAN3  R$   38,63 7,63% BBSE3  R$         26,84 -2,47%

ESTC3  R$   26,65 6,86% VVAR3  R$           3,98 -1,49%

BTOW3  R$   44,42 5,76% FLRY3  R$         21,18 -1,03%

RADL3  R$   61,04 4,97% HYPE3  R$         30,60 -0,97%

SUZB3  R$   37,99 4,94% BBAS3  R$         47,60 -0,69%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.590 0,59% 3,30% 3,30% 17:59:13

Dow Jones (EUA) 23.934 0,61% 2,60% 2,60% 18:14:14

Nasdaq (EUA) 6.970 1,07% 5,05% 5,05% 18:14:14

IPC (México) 43.733 0,44% 5,03% 5,03% 17:54:14

STOXX 600 (Europa) 348 0,53% 2,98% 2,98% 14:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 6.907 0,66% 2,65% 2,65% 14:35:30

DAX (Alemanha) 10.893 0,83% 3,17% 3,17% 15:30:17

CAC 40 (França) 4.814 0,84% 1,75% 1,75% 15:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 20.427 1,10% 2,06% 2,06% 04:15:02

SHANGAI (China) 2.544 0,71% 2,02% 2,02% 06:30:02

ASX 200 (Austrália) 5.778 0,98% 2,34% 2,34% 04:06:22

https://blog.guide.com.br/textos/bolsonaro-venceu-e-o-mercado-com-isso/
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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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