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RESUMO
Lá fora, bolsas operaram sem direção única. A manutenção da incerteza no
plano comercial voltou a pesar sobre ativos de risco globais, que vinham
acumulando ganhos relevantes desde a semana passada. Aqui, o mercado
acompanhou de perto novas vitórias de pautas governistas importantes no
Legislativo, e o Ibovespa voltou a operar próximo dos 99 mil pontos.
CENÁRIO EXTERNO

Mercados… As bolsas globais operaram mistas, com investidores expressando
cautela após uma nova sinalização de Trump pesar sobre a perspectiva de que
um acordo comercial seja firmado com a China. Em NY, o S&P fechou em terreno
negativo, colocando um fim a maior sequencia de ganhos desde abril, enquanto o
dólar (DXY) apresentou uma leve desvalorização em relação aos seus principais
pares. Na Zona do Euro, bolsas encerraram negociações antes das declarações
de Donald Trump, e os principais índices de mercado operaram com ganhos.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

98.960 1,53%

1,99%

12,60%

17:20:32

BRL (R$/US$)

3,86

0,86%

1,74%

0,66%

17:36:05

DI Jan 20

6,19%

0 p.p.

-21 p.p.

-37 p.p.

17:31:16

DI Jan 21

6,19% -3 p.p.

CDS 5 anos (em p.b.)

-3 p.p.

-10 p.p.

-41 p.p.

17:35:14

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

DESTAQUES DO ÍNDICE

Só um acordo é válido... O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou
que o governo americano é que está travando a possibilidade de um acordo
comercial com a China, e que ele só irá aceitar um acordo que seja grandioso
para os EUA. Segundo Trump, a não ser que a China volte a aceitar os termos
existentes antes da quebra das conversas, não haverá acordo algum. A
declaração deixou claro que a ameaça de uma nova imposição de tarifas de 25%
(ou mais) sobre até US$ 300 bilhões de produtos chineses segue viva, o que
acabou com a sequência de ganhos que as bolsas americanas vinham
registrando desde a semana passada.
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-69 p.p. -117 p.p. 17:32:23

Maiores Altas

Maiores Baixas

VALE3

R$ 51,43

6,39% IRBR3

R$

96,90

-1,69%

CSNA3

R$ 18,22

5,68% ESTC3

R$

29,50

-1,17%

BRAP4

R$ 32,34

5,58% TAEE11

R$

27,09

-1,13%

UGPA3

R$ 21,10

4,56% QUAL3

R$

20,40

-1,02%

BTOW3

R$ 33,30

4,36% JBSS3

R$

21,80

-1,00%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BRASIL

Mercados... A bolsa encerrou a sessão em alta hoje, reagindo durante o dia ao
noticiário político, o anuncio de estímulos econômicos da China e o andamento
do processo de privatização das refinarias da Petrobras. O Ibovespa atingiu o
patamar próximo dos 99 mil pontos, alta de 1,5%, com o dólar fechando a sessão
próximo de R$3,85.

Sobre o Ibovespa... O principal destaque do Ibovespa foi o setor de mineração e
siderurgia, com Pequim anunciado novas medidas para estimular o crescimento
da economia. Em comunicado, o governou chinês anunciou que irá apoiar a
emissão de títulos de dívida para financiamento de projetos de infraestrutura. As
ações da Vale que fecharam com a maior alta do índice, acompanhadas pela alta
do índice chinês e forte valorização do minério de ferro.

Petrobras... A estatal informou hoje que assinou com o CADE um Termo de
Compromisso de Cessação que consolida os entendimentos para a execução do
plano de desinvestimento em ativos de refino da Petrobras no Brasil. Nesse
termo, a Petrobras se compromete a vender integralmente os ativos de refino
divulgados. A notícia é positiva para a Petrobras por dar andamento ao seu
processo de desinvestimento em ativos não estratégicos e para o setor de
distribuição de combustíveis por aumentar a competição do setor refino de
combustível e possibilitar uma redução do preço do combustível comprado pelas
distribuidoras.

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.886 -0,03%

4,86%

15,11%

17:20:00

Dow Jones (EUA)

26.049 -0,05%

4,97%

11,66%

17:20:01

Nasdaq (EUA)

7.823 -0,01%

4,96%

17,89%

17:36:08

IPC (México)

43.714 0,24%

2,26%

4,98%

17:16:01

381

0,69%

3,21%

12,81%

12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.398

0,31%

3,31%

9,96%

12:35:30

DAX (Alemanha)

12.156 0,92%

3,66%

15,12%

13:30:17

CAC 40 (França)

5.408

0,48%

3,86%

14,33%

13:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

21.204 0,33%

2,93%

5,94%

03:15:02

SHANGAI (China)

2.926

2,58%

0,93%

17,32%

05:30:00

ASX 200 (Austrália)

6.546

1,59%

2,34%

15,94%

04:30:24

STOXX 600 (Europa)

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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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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