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RESUMO
Lá fora, o dia foi favorável para ativos de risco, com bolsas
interrompendo sequência de quedas que se arrastava
desde a semana passada. O adiamento da imposição de
tarifas americanas sobre produtos chineses foi o principal
driver para o bom desempenho dos mercados. No Brasil, o
Ibovespa acompanhou a melhora verificada no exterior, e
o índice subiu 1,3% na sessão.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

103.300 1,36%

1,46%

17,54%

17:23:00

-2,19%

17:55:01

BRL (R$/US$)

3,97

0,43%

-3,94%

DI Jan 20

5,45%

0 p.p.

0 p.p.

-111 p.p. 17:54:35

DI Jan 21

5,41%

1 p.p.

0 p.p.

-195 p.p. 17:54:55

134

0 p.p.

0 p.p.

-73 p.p.

CDS 5 anos (em p.b.)

CENÁRIO EXTERNO

17:54:45

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Mercados... Bolsas internacionais interromperam sequência

de quedas após o governo americano anunciar o
adiamento da imposição de algumas tarifas sobre
importações chinesas. A prorrogação das sanções será
utilizada como medida para evitar que o impacto das
tarifas imprima um forte efeito sobre os consumidores
americanos. Nos EUA, empresas do setor varejista
impulsionaram ganhos na sessão, lideradas pela alta de
mais de 4,0% dos papéis da Apple. Com isso, os principais
índices de mercado americanos registraram ganhos na
ordem de 1,5% ou mais, desempenho que seguiu um
avanço mais modesto dos mercados europeus. No cenário
corporativo, a temporada de resultados continua a todo
vapor: Cisco, Walmart e Nvidia divulgam seus números
ainda nesta semana.

Brasil

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

SUZB3

R$ 32,65

5,87% MRVE3

R$

20,27

-3,84%

ECOR3

R$ 12,10

4,04% JBSS3

R$

27,97

-3,55%

MGLU3

R$ 37,85

3,93% QUAL3

R$

27,90

-3,16%

GOAU4

R$

6,57

3,79% MRFG3

R$

7,90

-2,23%

B3SA3

R$ 45,86

3,66% KROT3

R$

12,90

-1,53%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Mercados... O Ibovespa encerrou o dia em alta (+1,36%),

recuperando parte das perdas da sessão de ontem, cotado
a 103 mil pts. Após abrir em queda, o índice acelerou seus
ganhos, com a declaração de Donald Trump sobre o
adiamento da implantação das novas tarifas sobre os
produtos importados da China. Com isso, o dólar fechou
em leve queda cotado a R$ 3,96, e o DI para 2021 operou
em leve alta. O CDS de 5 anos, ativo que mede a
percepção do risco país, fechou em alta, cotado a 138
pontos base.

Maiores Altas... As ações da Suzano fecharam o dia como a

maior alta do índice, beneficiando de um cenário mais
favorável ao comércio global e da elevação do seu preçoalvo por uma casa de análise. SUZB3 fechou em alta de
(5,8%). Outros destaques de hoje: Ecorodovias (+4%) que
anunciou a celebração de um acordo de leniência com o
Ministério Público do Paraná e Magazine Luiza (+4%) que
divulgou seus resultados do segundo trimestre deste ano,
mostrando um forte avanço na receita, principalmente no
marketplace.

Maiores Quedas... Dentre os destaques negativos, as ações

da JBS (-3,5%) fecharam com um dos piores desempenhos
do dia, realizando parte dos ganhos da sessão de ontem,
em função dos rumores de que a disparada das ações da
companhia no ano pode dar impulso ao processo de
venda dos ativos pelo BNDESpar, que detém cerca de 21%
da companhia.

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último

% dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.926

1,50%

-1,81%

16,73%

17:20:00

Dow Jones (EUA)

26.280 1,44%

-2,18%

12,66%

17:20:01

Nasdaq (EUA)

8.016

1,95%

-1,95%

20,81%

17:55:05

IPC (México)

39.477 -0,94%

-3,39%

-5,20%

17:16:01

372

0,54%

-3,47%

10,29%

12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.251

0,33%

-4,43%

7,77%

12:35:30

DAX (Alemanha)

11.750 0,60%

-3,60%

11,28%

13:30:17

CAC 40 (França)

5.363

0,99%

-2,82%

13,37%

13:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

20.455 -1,11%

-4,95%

2,20%

03:15:02

SHANGAI (China)

2.797

-0,63%

-4,61%

12,16%

05:30:01

ASX 200 (Austrália)

6.569

-0,33%

-3,58%

16,33%

04:18:16

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
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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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