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RESUMO

Os principais índices de mercado internacionais operaram com ganhos modestos.

Apesar do receio ao redor do arrefecimento da economia chinesa e da incerteza

sobre se há uma resolução próxima para a paralisação parcial do governo americano,

as bolsas se mantiveram em terreno positivo ao longo do dia. Na Europa, o STOXX 600

avançou 0,3%. Nos EUA, o S&P registrou valorização de 0,3%. O dólar, medido pelo

DXY, tem alta de 0,33% em relação aos seus principais pares. No Brasil, o Ibovespa

tem mais um dia de alta volatilidade, mas repete movimentos do cenário internacional

e fecha com leve alta de 0,2%.

CENÁRIO EXTERNO

Na China: segue o medo do arrefecimento econômico... Os índices de preço chineses,

divulgados ontem à noite, registraram uma forte desaceleração em dezembro. O CPI,

que mede os preços aos consumidores, subiu ao menor ritmo dos últimos 6 meses -

1,9% na comparação interanual. No mesmo período, o PPI, que mede os preços aos

produtores, teve um acréscimo de 0,9% em relação a dezembro de 2017, menor

aumento dos últimos 2 anos. Estes resultados corroboram com outros indicadores

como encomendas à indústria, vendas nos varejo e exportações, que também

apontam para arrefecimento da economia chinesa. O maior temor dos investidores

em relação a essa leitura é o risco de deflação, uma vez que uma queda nos preços

tem potencial de prejudicar o faturamento das companhias, o que consequentemente

reduz a capacidade de pagamento de dívidas.

Nos EUA: Powell fala... Em discurso na tarde desta quinta feira, o presidente do Fed,

Jerome Powell, reafirmou que a inflação comportada permite que o Banco Central

americano seja paciente e demore mais para realizar um próximo aumento da taxa de

juros. Mais uma vez, Powell reforçou que não há um caminho pré-estabelecido em

relação à política monetária e garantiu que o Fed deve manter uma abordagem

flexível em 2019. Por fim, o presidente do Fed explicou que sua maior preocupação é o

arrefecimento econômico em escala global – o que também contribuiu para que

membros do Comitê vissem o momento como menos propício para um novo aumento.

BRASIL

Sobre o Ibovespa... Após mais um dia de altos e baixos o principal índice de mercado

brasileiro fecha a sessão com ganhos. O movimento de alta, mesmo que sutil,

acompanhou os mercados internacionais, liderado por valorizações de Ambev, Cielo e

Banco do Brasil.

Sobre a previdência: regime de capitalização... O regime de capitalização previsto na

reforma da previdência deverá funcionar de maneira similar ao Tesouro Direto. Nessa

plataforma, os recursos seriam mantidos em contas individuais, onde os cidadãos

fariam investimentos em títulos públicos. Essas contas individuais seriam

beneficiadas tributariamente da mesma maneira que fundos de pensão e planos de

previdência privada da modalidade PGBL. Contudo, a capitalização se aplicaria

somente a partir de um determinado valor, ainda não especificado. Valores inferiores

continuariam sob o regime de repartição.

ANP: Limites para a Petrobras... A ANP sugeriu ao CADE que a Petrobras tenha sua

participação no mercado de gás natural limitada. A Agência defende uma promoção da

concorrência na indústria por meio da implementação de um programa que obrigue a

estatal a vender parte do volume de gás natural ofertado hoje por ela. De acordo com

ANP, a Petrobras é responsável por aproximadamente 75% do gás produzido no país.

Na Câmara: vai manter o Presidente... Maia já conseguiu o apoio declarado de, pelo

menos, dez partidos para sua a reeleição. Ontem, o Solidariedade oficializou a aliança

e se juntou ao PSL, PRB, PSD, PPS, PR, PSDB, PROS, Podemos e DEM.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 93.791 0,19% 6,72% 6,72% 18:03:30

BRL (R$/US$) 3,71 -0,82% 4,58% 4,58% 17:59:58

DI Jan 19 - - - - -

DI Jan 21 7,46% 10 p.p. -36 p.p. 10 p.p. 17:59:59

CDS 5 anos (em p.b.) 183 1 p.p. -26 p.p. -25 p.p. 18:18:25

CIEL3  R$   11,09 9,48% TIMP3  R$         12,52 -3,62%

VVAR3  R$     4,39 9,48% GGBR4  R$         15,59 -2,56%

LOGG3  R$   17,42 7,27% BRDT3  R$         25,63 -1,46%

RADL3  R$   63,93 4,61% BRKM5  R$         47,33 -1,42%

BTOW3  R$   46,40 3,62% IGTA3  R$         40,58 -1,31%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.591 0,25% 3,37% 3,37% 18:04:03

Dow Jones (EUA) 23.939 0,25% 2,62% 2,62% 18:18:55

Nasdaq (EUA) 6.972 0,21% 5,07% 5,07% 18:18:55

IPC (México) 43.612 -0,08% 4,74% 4,74% 17:58:55

STOXX 600 (Europa) 349 0,34% 3,33% 3,33% 14:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 6.943 0,52% 3,19% 3,19% 14:35:29

DAX (Alemanha) 10.922 0,26% 3,43% 3,43% 15:30:17

CAC 40 (França) 4.806 -0,16% 1,58% 1,58% 15:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 20.164 -1,29% 0,74% 0,74% 04:15:02

SHANGAI (China) 2.535 -0,36% 1,65% 1,65% 06:30:00

ASX 200 (Austrália) 5.795 0,29% 2,64% 2,64% 04:06:22
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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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