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RESUMO:  
 
Bolsas mundiais operaram sem direção única nesta 3ª feira. Em NY, o 
S&P 500 e o Nasdaq mantiveram tendência altista de ontem, enquanto o 
Dow Jones recuou, puxado pelo desempenho negativo da Boeing – papel 
que tem o maior peso no índice. O dólar, medido pelo DXY, se 
desvalorizou contra seus principais pares. Na Zona do Euro, o mercado 
operou sem muita volatilidade, refletindo cautela de investidores, na 
espera pela nova votação do Brexit no Parlamento. Aqui, o Ibovespa tem 
sessão mais morna, e fecha com queda de 0,2%, aos 97.828. 
 

CENÁRIO EXTERNO 
 
Sobre o Brexit: nova derrota para May... O acordo do Brexit de Theresa 
May foi rejeitado mais uma vez no Parlamento, com um resultado de 391 
votos contra e 242 a favor, intensificando a crise política vivida no Reino 
Unido e aumentando a possibilidade de um adiamento ou até uma 
reversão da decisão pela saída da UE. Como prometido pela Premiê 
britânica, uma votação por uma saída desordenada (sem acordo) ocorre 
amanhã e, na 5ª feira, o Parlamento vota sobre se o Brexit ocorrerá no 
dia 29 de março – a data estipulada inicialmente – ou se o divórcio com a 
UE será postergado. A expectativa é de que o Parlamento vote para 
evitar uma saída sem acordo amanhã e à favor de uma extensão do 
prazo, que segundo com o promotor geral, Geoffrey Cox, será 
“inevitável” após a nova derrota de Theresa May.  
 
Nos agenda americana: CPI... O Índice de preços ao consumidor urbano 
(CPI, sigla em inglês) avançou 0,17% na margem no mês de fevereiro. Na 
comparação interanual, a variação registrada foi de 1,52% bem em linha 
com a mediana das expectativas do mercado (Bloomberg). No núcleo – 
que exclui preços de alimentos e energia – esta alta foi de 2,08%. 
Comentamos o dado no nosso Flash Macro.  

 
BRASIL 
 
Mercados... Em linha com o esperado, a bolsa recuou nesta sessão, em 
dia de realização. Ainda assim, o Ibovespa oscilou entre 97-98 mil 
pontos. No mercado de câmbio, o dólar teve mais um dia de 
desvalorização, cotado aos R$ 3,81. O CDS de 5 anos, que mede a 
percepção do risco país, encerrou em leve queda, próximo dos 156 
pontos base, acompanhando o exterior.  
  
Só na próxima semana... A definição da relatoria da proposta da 
Previdência na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ) da 
Câmara deverá ocorrer só na próxima semana. Felipe Francischini (PSL-
PR), indicado para presidir o colegiado, quer conversar com todos os 
partidos que vão compor a CCJ, após a eleição. A ideia é avaliar entre os 
interessados quem tem o perfil mais adequado para assumir a função. A 
1ª sessão da CCJ, no entanto, deverá ser realizada já nesta 5ª feira (14). 
  
À espera dos militares... Os líderes partidários concordaram em cumprir 
um acordo para que a reforma da previdência seja votada na CCJ apenas 
quando o texto da proposta de aposentadoria para os militares chegar ao 
Congresso. A previsão é que, no dia 20, o Congresso receba a proposta. 
A partir dessa data, a CCJ deverá votar a reforma. 
 
Na agenda: IPCA supera expectativas... O IPCA registrou alta de 0,43% 
em fevereiro, acima da mediana das expectativas de mercado 
(Bloomberg), de 0,38%. No acumulado em 12 meses, o índice subiu 
3,89%, bem abaixo da meta estipulada pelo CMN, de 4,25%, o que segue 
configurando um início de ano positivo para 2019. Comentamos o dado 
no nosso Flash Macro. 
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 97.828 -0,20% 2,35% 11,31% 17:16:00

BRL (R$/US$) 3,81 0,70% -1,51% 1,76% 17:30:41

DI Jan 20 6,41% -4 p.p. -7 p.p. -14 p.p. 17:31:10

DI Jan 21 7,01% -5 p.p. -15 p.p. -35 p.p. 17:31:10

CDS 5 anos (em p.b.) 157 0 p.p. -14 p.p. -51 p.p. 17:31:15

MRFG3  R$     5,99 6,39% BTOW3  R$         47,90 -5,11%

SBSP3  R$   42,69 4,38% CYRE3  R$         16,85 -2,88%

JBSS3  R$   13,70 3,40% CSNA3  R$         14,17 -2,68%

HYPE3  R$   27,10 2,53% SUZB3  R$         46,22 -2,39%

NATU3  R$   49,15 2,42% LAME4  R$         19,80 -2,37%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.792 0,30% 0,25% 11,36% 17:16:17

Dow Jones (EUA) 25.555 -0,38% -1,39% 9,55% 17:20:01

Nasdaq (EUA) 7.591 0,44% 0,78% 14,40% 17:31:15

IPC (México) 41.731 -0,35% -2,55% 0,22% 17:11:15

STOXX 600 (Europa) 373 -0,06% 0,12% 10,54% 13:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.151 0,29% 1,08% 6,29% 13:35:30

DAX (Alemanha) 11.524 -0,17% 0,07% 9,14% 14:30:18

CAC 40 (França) 5.270 0,08% 0,57% 11,41% 14:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.504 1,79% 0,55% 7,44% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.060 1,10% 4,06% 22,71% 05:30:00

ASX 200 (Austrália) 6.175 -0,09% 0,09% 9,36% 03:09:18
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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 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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