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RESUMO As bolsas de NY operaram com viés negativo em dia de baixo volume de
negociações, com investidores à espera do início de uma nova temporada de resultados
corporativos nos EUA. Paralelamente, o juros das treasuries americanas de 10 anos
subiram, voltando a se aproximar do patamar de 2,5% a.a., e o dólar (DXY) se valorizou
contra os seus principais pares. Na Zona do Euro, sessões foram mais positivas, com o
índice Stoxx 600, que abrange papéis de diversos países do Bloco, subindo 0,1%. Aqui, os
ruídos da esfera política seguiram pesando sobre o mercado. A aparente falta de
articulação do governo com os líderes do “Centrão” ameaça atrasar a votação da PEC da
reforma na CCJ e inspirou cautela nos investidores nesta 5ª feira. Com isso, o Ibovespa
operou com perdas de 1,3%, fechando aos 94.755 pontos.

CENÁRIO EXTERNO

BRASIL
Índices Mundiais
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IBOVESPA (Brasil)

94.755 -1,25%

-0,69%

7,81%

17:21:00

0,55%

17:59:59

BRL (R$/US$)

3,86

-0,91%

1,58%

DI Jan 20

6,48%

1 p.p.

3 p.p.

-8 p.p.

17:59:52

DI Jan 21

7,11%

5 p.p.

5 p.p.

-25 p.p.

17:59:59
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1 p.p.

13 p.p.

-37 p.p.

18:16:37

CDS 5 anos (em p.b.)

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Sobre o Brexit: mais 6 meses na conta... Seguindo a decisão dos Líderes da UE de dar
mais prazo para o Reino Unido sair do bloco – que agora terá até 31/10 para buscar um
acordo –, Theresa May voltou a insistir na necessidade de que o Parlamento aprove o seu
acordo de divórcio, uma vez que, se houver acordo até 22/5 (um dia antes do início das
eleições europeias), os britânicos poderiam ser poupados de ter de fazer parte das
eleições parlamentares europeias.

DESTAQUES DO ÍNDICE

Vale tudo para passar antes... Agora, restou à Premiê britânica trabalhar com o seu
arquirrival político, o líder do Partido trabalhista, Jeremy Corbyn, em busca costurar um
acordo que consiga assegurar o apoio da maioria na Casa dos Comuns. A boa notícia
nisso tudo é que, mesmo em meio a pedidos por sua renúncia dentro do seu próprio
partido, May já sinalizou que pretende abrir concessões em torno de uma possível união
aduaneira com a UE pós-divórcio, fato que proporcionaria uma retirada muito mais
suave.

BRASIL

A Previdência... Todos seguiram atentos ao noticiário político, que repercute o clima em
Brasília. Os mercados reagiram de forma negativa à piora das expectativas, e à falta de
clareza com relação ao andamento da reforma da Previdência (ao menos até aqui). Afinal,
o chamado “Centrão” ameaça obstruir a sessão da CCJ -- que pretende votar o relatório
da reforma na próxima semana -- favorecendo a aprovação do orçamento impositivo, que
obriga o governo a pagar as emendas parlamentares.
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BOLSAS GLOBAIS

O Orçamento Impositivo... De fato, a PEC do orçamento impositivo, que será votada
novamente na Câmara, é mais um obstáculo à Previdência. Isto, porque Centrão quer
priorizá-la, e colocá-la em pauta antes mesmo da Previdência. Algo que poderá atrasar
ainda mais a tramitação da reforma. O movimento ocorre após anúncio do novo ministro
da Educação, Abraham Weintraub.
Os 100 dias... Em evento para comemorar os primeiros 100 dias de governo, o presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), minimizou os impactos do Orçamento
Positivo e confirmou a votação da reforma da Previdência na Câmara nos próximos 60
dias. Maia ainda destacou que após a Páscoa deverá ser formada a Comissão Especial,
onde serão necessárias 11 sessões em 4 semanas para a matéria ser votada no plenário.

Índices Mundiais

Último % dia
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S&P 500 (EUA)

2.888

0,00%

1,90%

15,22%

17:20:00

Dow Jones (EUA)

26.143 -0,05%

0,83%

12,07%

18:14:00

Nasdaq (EUA)

7.947 -0,21%

2,82%

19,77%

18:16:02

IPC (México)

44.580 -0,73%

3,00%

7,06%

17:16:01

0,06%

2,06%

14,59%

12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.418 -0,05%

1,91%

10,25%

12:35:30

DAX (Alemanha)

11.935 0,25%

3,55%

13,03%

13:30:18

E os mercados... Diante deste noticiário local, e diante de um momento menos favorável

CAC 40 (França)

5.486

0,66%

2,53%
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13:05:02

no exterior, os mercados reagiram de forma negativa nesta sessão. O Ibovespa recuou,
pressionada de forma especial pelo setor de petróleo e gás e financeiro. Dólar e DIs, por
outro lado, avançaram, reagindo à maior percepção de risco-país.

NIKKEI 225 (Japão)

21.711 0,11%

2,38%

8,48%

03:15:02

SHANGAI (China)

3.190 -1,60%

3,21%

27,91%

05:30:03

ASX 200 (Austrália)

6.199 -0,40%

0,29%

9,78%

04:09:24

Destaques do Ibovespa... B2W seguiu como destaque positivo nesta sessão, recuperando

STOXX 600 (Europa)

387

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

parte das perdas dos últimos dias. O papel ainda reage ao noticiário corporativo, onde
especula-se que a Cia pode comprar a Netshoes. Falamos disto no Guide Empresas.
Braskem também avançou firme nesta sessão, após acordos de reestruturação da dívida
entre a Odebrecht, sua controladora junto a Petrobras, e seus credores. Na outra ponta,
os ativos da Cemig seguiram pressionadas diante da operação “E o vento levou”, da
Polícia Federal, que apura suspeitas de superfaturamento em um contrato entre a
concessionária de energia e a Renova.
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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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