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RESUMO: No exterior, o ambiente para os ativos de risco seguiu menos 
positivo. As bolsas dos EUA recuaram, após baixa da sessão da Europa. Lá fora, 
o dólar ainda forte frente aos principais pares; enquanto as commodities 
perderam forças. Aqui, no Brasil, o Ibovespa acompanhou a piora de humor 
dos mercados externos, e encerrou em queda. O dólar operou sem direções 
claras, à espera dos eventos no front micro. 

 
CENÁRIO EXTERNO 
 
Mercados... Os principais índices globais dão sequencia ao viés negativo 
registrado na última sessão. Hoje, os setores de energia e mineração, além das 
techs, voltam a pressionar as bolsas no exterior. De pano de fundo, 
investidores digerem tom mais “duro” da ata do Fed, além de acompanhar os 
planos do orçamento da Itália e incertezas com relação ao crescimento chinês. 
O dólar seguiu firme no exterior; e commodities ampliam as perdas. O petróleo 
(brent), em especial, manteve a baixa e recuou 1%. Os juros das Treasuries 
também recuaram (10 anos ~ 3,18%).  
 
E o barril... O Petróleo teve mais um dia de queda. Após atingir a marca de US$ 
86/barril no mês de Outubro, o brent encerrou o dia abaixo dos US$ 70/barril. 
Vale notar: é a 1ª vez, desde 9 de abril, que o preço do barril ficou abaixo desse 
nível. De pano de fundo, segue a cautela dos investidores com relação ao 
aumento da oferta global, as novas sanções norte-americanas sobre o Irã, e 
maior produção da commodity na Venezuela. Mais: investidores aguardam 
ainda a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) 
neste final de semana. Seja como for, a cautela com relação aos preços da 
commodity pressionaram os papeis de energia no exterior. 
  

BRASIL 
 
Mercados... O Ibovespa se recupera no final do dia, mas ainda assim, encerrou 
a sessão abaixo dos 85 mil pontos. O destaque negativo? As mineradoras e 
siderúrgicas. O mais resiliente? O setor de consumo. Por aqui, a maior aversão 
ao risco vinda do exterior e desvalorização das commodities pressionaram os 
mercados locais. No front micro, discussões sobre a reforma da Previdência 
sem alteração da constituição também ganhou destaque no noticiário.  
 
Um pouco mais sobre os mercados.... Os DIs (especialmente, os mais longos) 
mantiveram o viés altista; e em linha com o CDS de 5 anos, refletindo o quadro 
mais negativo no exterior; enquanto o dólar opera próximo à estabilidade. Em 
suma: para os mercados locais, o investidor permanece à espera de “gatilhos” 
mais claros no front político, e o “comportamento fraco das bolsas lá fora” é 
fator que afeta, de forma mais negativa, à bolsa local nos últimos dias... 
 
Sobre o índice... O destaque positivo desta sessão foi Natura, que avançou 
firme no campo positivo após divulgação dos números do 3º tri. O forte 
crescimento das vendas da The Body Shop surpreenderam o mercado, e 
impulsionou geração de caixa da empresa no período. Na outra ponta, Vale foi 
destaque de baixa, em linha com seus pares internacionais, diante da cautela 
dos investidores com relação à desaceleração da economia chinesa. Vale 
notar: em Londres, as as das concorrentes BHP Billiton e Anglo América.  
 
Sobre o Carrefour... Vale comentar a performance dos papeis do Carrefour 
nesta 6ª feira. Mais cedo, as ações ordinárias chegaram a cair mais de 8%. Isto, 
porque a empresa de investimentos da famlia Diniz, a Pennsula, vendeu um 
bloco de mais de 50,5 milhões de ações que detinha no Carrefour, 
arrecadando R$ 805 milhões com a operação. Com isso, a fatia do da 
Península no negócio passou de 11,46% para 8,91%. 
 
Salários do funcionalismo... No front político, as atenções se voltam às contas 
fiscais do próximo ano. Por ora, não há expectativa de votação de pautas para 
aliviar o orçamento de 2019. A MP dos salários do funcionalismos, que cancela 
ou adia para 2020 o aumento dos servidores civis federais, está em vigor desde 
setembro e sequer tem comissão especial instalada ou relator designado. A 
medida impacta 209 mil servidores ativos e 163 mil inativos. Traria economia 
de cerca de R$ 4,7 bilhões em 2019. A MP perde validade em 10 de fevereiro. 
Ou seja: a 2ª semana legislativa na gestão Bolsonaro, o que pode inviabilizar a 
aprovação. O reajuste dos servidores seria mantido. Vamos acompanhar... 
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVES PA (Brasil) 85.641 0,02% -2,04% 12,09% 18:22:00

BRL (R$/US $) 3,73 0,82% -0,16% -11,19% 17:59:59

DI Jan 19 6,42% 0 p.p. -9 p.p. -45 p.p. 17:30:06

DI Jan 21 8,13% -9 p.p. -51 p.p. -93 p.p. 17:59:54

C DS  5 anos (em p.b.) 201 1 p.p. -25 p.p. 39 p.p. 18:37:14

NATU3  R$   35,80 8,81% KROT3  R$   10,35 -4,61%

ELET3  R$   23,64 5,16% BRAP4  R$   33,46 -4,45%

C PLE6  R$   28,09 4,04% VALE3  R$   54,65 -4,16%

VVAR11  R$   15,90 3,99% C IEL3  R$   10,60 -3,99%

US IM5  R$   10,02 3,30% JBS S 3  R$     9,96 -3,21%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S &P 500 (EUA) 2.781 -0,93% 2,54% 4,01% 18:22:39

Dow Jones (EUA) 26.044 -0,56% 3,69% 5,36% 18:37:33

Nasdaq (EUA) 7.418 -1,50% 1,53% 7,45% 18:37:33

IPC  (México) 44.124 -0,15% 0,41% -10,60% 18:17:33

S TOXX 600 (Europa) 366 -0,37% 1,14% -6,02% 14:52:00

FTS E 100 (R eino Unido) 7.105 -0,49% -0,32% -7,58% 14:35:30

DAX (Alemanha) 11.529 0,02% 0,71% -10,75% 15:30:17

C AC  40 (França) 5.107 -0,48% 0,26% -3,87% 15:05:03

NIKKEI 225 (Japão) 22.250 -1,05% 1,50% -2,26% 04:15:02

S HANGAI (C hina) 2.599 -1,39% -0,15% -21,42% 06:30:03

AS X 200 (Austrália) 5.922 -0,11% 1,57% -2,36% 04:12:28

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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