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RESUMO

Lá fora, bolsas operaram mistas. O depoimento de Jerome Powell no Congresso

americano e a ata da reunião do FOMC de junho confirmaram a inclinação do BC

americano em iniciar o movimento de afrouxamento da política monetária já em

julho. Aqui, o Ibovespa seguiu se beneficiando do otimismo em torno da aprovação

da reforma da Previdência no plenário da Câmara, que deve ocorrer antes do início

do recesso parlamentar (18 de julho). O índice avançou 1,2% na sessão, e tem novo

fechamento recorde, aos 105.817 pontos.

CENÁRIO EXTERNO

Mercados... Mercados globais operaram sem direções claras. Na Zona do Euro, os

principais índices de mercado operaram com viés negativo. Em NY, O S&P renovou a

máxima histórica na sessão, impulsionado por novas indicações de que o Fed irá

iniciar o movimento de corte da taxa de juros americana já na próxima reunião do

FOMC, e o dólar (DXY) que ampliou a queda contra seus principais pares. Na frente

das commodities, ativos se movimentaram majoritariamente em terreno positivo,

destaque para o petróleo (Brent crude), que avançou 3,9% na sessão, e fechou

negociado próximo aos US$ 66,70/barril.

Powell confirma inclinação por corte.... Em audiência no Congresso americano, o

presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reforçou a expectativa do mercado

de que o os membros do FOMC optarão por um corte na taxa de juros na reunião de

julho. Segundo Powell, a atividade da indústria, do comércio e do investimento

privado estão fracos ao redor do globo, e o resultado forte revelado pelos dados de

emprego de junho nos EUA, apesar de ser bem-vindo, não é suficiente para reverter

o balanço de riscos para inflação uma vez que os salários não estão avançando em

um ritmo que gere pressões inflacionárias relevantes. De forma geral, o Powell

deixou claro que vê a inflação a níveis muito baixos nos Estados Unidos.

Investidores levaram o depoimento do presidente do Fed como uma confirmação de

um corte, de pelo menos 25 pontos base, na reunião que ocorre entre nos dias 30 e

31 de julho, e o S&P renovou a máxima histórica durante a sessão.

Ata reforça riscos... A ata da reunião do FOMC, finda no dia 19 de junho, revelou que

diversos membros do Comitê verificaram um aumento da incerteza e dos riscos à

economia americana, fato que também corrobora com a visão de que um corte da

taxa de juros seria adequado já na próxima reunião. Dentre os pontos abordados, os

riscos associados às tensões comerciais e a inflação fraca foram os mais citados.

Não obstante a isso, o documento mostrou que nem todos os oficiais votantes estão

inclinados a cortar juros em julho, e que muitos defendem a espera de uma maior

deterioração da economia antes de dar início a um novo ciclo de afrouxamento da

política monetária.

BRASIL

Mercados... O Ibovespa encerrou a sessão de hoje em alta de 1,2% cotado a 105.817

pontos, renovando a máxima histórica intradiária. O dólar fechou em queda,cotado a

R$ 3,756; enquanto os DI que fecharam. A percepção de risco país, medida pelo CDS

de 5 anos, fechou em queda e opera ao redor de 134 pontos base.

CVC... As ações da companhia fecharam em forte alta no pregão de hoje (6,56%),

refletindo principalmente a realização do leilão dos ativos da Avianca. O leilão, que

estava suspenso desde o dia 5 de maio, movimentou cerca de US$ 140 milhões com

a participação da Gol e da Latam.

IRB Brasil...Outro destaque positivo, as ações da resseguradora fecharam em alta

de 6,79%, refletindo o andamento da oferta secundária de ações que será realizada

pelo Governo Federal e pelo Banco do Brasil.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 105.817 1,23% 4,80% 20,40% 17:25:00

BRL (R$/US$) 3,76 1,08% 2,52% 3,36% 17:40:54

DI Jan 20 5,76% -4 p.p. -43 p.p. -79 p.p. 17:37:45

DI Jan 21 5,59% -4 p.p. -63 p.p. -177 p.p. 17:39:30

CDS 5 anos (em p.b.) 132 -7 p.p. -37 p.p. -75 p.p. 17:28:24

BTOW3  R$   39,21 7,51% SUZB3  R$         31,50 -3,23%

IRBR3  R$ 101,45 6,79% QUAL3  R$         23,40 -1,60%

CVCB3  R$   52,30 6,56% BBAS3  R$         54,26 -1,26%

UGPA3  R$   20,85 5,84% BRKM5  R$         36,94 -1,02%

BRDT3  R$   26,60 4,52% USIM5  R$           9,56 -0,93%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.993 0,45% 1,74% 19,40% 17:20:00

Dow Jones (EUA) 26.860 0,29% 0,98% 15,14% 17:20:01

Nasdaq (EUA) 8.203 0,75% 2,45% 23,62% 17:40:54

IPC (México) 42.806 -0,03% -0,82% 2,80% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 387 -0,20% 0,59% 14,66% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.531 -0,08% 1,41% 11,93% 12:35:30

DAX (Alemanha) 12.373 -0,51% -0,20% 17,18% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.568 -0,08% 0,52% 17,69% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.533 -0,15% 1,21% 7,59% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.915 -0,44% -2,13% 16,90% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.690 0,36% 1,07% 18,48% 03:51:18
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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
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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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