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RESUMO

Lá fora, bolsas encerraram a semana com viés positivo. O otimismo em torno da

postura mais dovish adotada por grandes Bancos Centrais ao longo da semana

seguiu beneficiando ativos de risco no exterior. Aqui, o Ibovespa recuou, reflexo

de uma maior cautela à notícia de que a votação do 2º turno da reforma da

Previdência na Câmara deve ficar para o dia 6 de agosto. O Ibovespa encerrou

com queda de 1,2%, perdendo os 104.000 pontos.

CENÁRIO EXTERNO

Mercados... Mercados globais encerraram mais uma sessão em tom positivo.

Predominou o otimismo em torno da perspectiva do afrouxamento de política

monetária por grandes Bancos Centrais. Em NY, o S&P renovou a máxima

histórica, com ativos de risco ainda se beneficiando da postura mais dovish
adotada pelo presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, durante sua visita à

Câmara e ao Senado. O dólar (DXY) deu sequência ao movimento de baixa,

também repercutindo a maior inclinação do Fed a uma redução da taxa de juros.

Na Zona do Euro, o STOXX 600 encerrou com ganhos modestos, fechando no

verde pela primeira e única vez na semana. Na frente das commodities, o

petróleo ampliou ganhos ao longo do dia, com operadores do Golfo do México

fazendo preparações para uma, que deve atingir a costa da Luisiana no sábado.

BRASIL

Mercados... O mercado local operou cautela à notícia de que a votação do 2º

turno da reforma da Previdência na Câmara deve ficar para o dia 6 de agosto.

Como reflexo deste novo “contratempo”, investidores deram sequência ao

movimento de realização de lucros que teve início na sessão de ontem. O

Ibovespa encerrou com queda de 1,2%, aos 103.906 pontos. O dólar recuou e os

juros futuros abriram, acompanhando a reação mais cautelosa da bolsa. Ao fim

do pregão, a divisa americana estava cotada aos R$ 3,745.

Deve ficar para agosto... O Ibovespa intensificou as perdas na sessão após o

presidente da Câmara, Rodrigo Maia, admitir a possibilidade de a conclusão da

votação da reforma na Câmara ficar para depois da volta do recesso

parlamentar. Em função do quórum elevado, a intenção de Maia é terminar a

apreciação dos destaques ainda hoje. Vamos acompanhar...

PMS... Em maio, o volume de serviços ficou estagnado na margem. Em relação ao

mesmo período do ano passado, o dado ficou 4,8% menor – desempenho que

veio bem acima da mediana das expectativas de mercado: +3,3% a/a

(Bloomberg). Comentamos dado no nosso Flash Macro.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 103.906 -1,18% 2,91% 18,23% 17:27:00

BRL (R$/US$) 3,74 0,50% 3,04% 3,88% 17:54:43

DI Jan 20 5,75% 0 p.p. -42 p.p. -80 p.p. 17:54:08

DI Jan 21 5,59% 0 p.p. -60 p.p. -177 p.p. 17:44:46

CDS 5 anos (em p.b.) 129 -2 p.p. -37 p.p. -78 p.p. 17:51:20

SUZB3  R$   32,00 3,06% RADL3  R$         80,13 -4,21%

CCRO3  R$   15,05 2,73% B3SA3  R$         39,70 -3,55%

ELET6  R$   40,00 1,27% BTOW3  R$         38,24 -3,24%

ELET3  R$   39,40 1,10% KROT3  R$         11,45 -3,13%

EGIE3  R$   46,50 1,02% GOLL4  R$         39,11 -3,12%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 3.014 0,46% 2,45% 20,22% 17:20:00

Dow Jones (EUA) 27.332 0,90% 2,75% 17,17% 17:20:01

Nasdaq (EUA) 8.244 0,59% 2,97% 24,25% 17:54:46

IPC (México) 42.647 -0,55% -1,19% 2,42% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 387 0,04% 0,51% 14,57% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.506 -0,05% 1,08% 11,56% 12:35:30

DAX (Alemanha) 12.323 -0,07% -0,61% 16,71% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.573 0,38% 0,61% 17,80% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.686 0,20% 1,93% 8,35% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.931 0,44% -1,62% 17,51% 05:30:03

ASX 200 (Austrália) 6.697 -0,29% 1,18% 18,60% 03:51:16

http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Flash Macro_PMS_MAI19.pdf
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Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos.

RENDA FIXA

FUNDOS

“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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