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RESUMO: As bolsas de NY operaram com perdas, repercutindo os novos desdobramentos

envolvendo a guerra comercial. O dólar, medido pelo DXY, se valorizou contra seus

principais pares. Na Zona do Euro, o mercado digeriu bem as decisões do Parlamento

britânico de rejeitar a possibilidade de um Brexit desordenado (sem acordo) na votação

de ontem. Assim, os principais índices do bloco encerraram a sessão com ganhos. No

Brasil, o Ibovespa recuou, em dia de realização, mas sustentando os 98 mil pontos. Por

aqui, a reforma da Previdência ainda concentra as atenções.

CENÁRIO EXTERNO

Sobre o Brexit: Divórcio adiado... Na 3ª votação chave do Brexit na semana, o Parlamento

britânico aprovou, por 412 a 202 votos, uma moção que busca estender o prazo para a

saída da UE. A extensão deve ir até o dia 30 de junho, isso caso um acordo seja aprovado

até o dia 20 de março, caso contrário, o novo período deve ser definido de acordo com o

seu propósito. Agora, resta saber o que as autoridades da Comissão Europeia irão

aceitar em termos da extensão. Por ora, e expectativa é que May leve seu acordo de volta

ao Parlamento no início da semana e, caso seja rejeitado novamente, caberá aos lideres

da Comissão Europeia definir a duração da período de prorrogação da saída.

Sobre a guerra comercial: visita adiada... O encontro entre o presidente americano,

Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jingping, não ocorrerá em março, como estava

sendo antecipado pelo mercado. Segundo fontes da Bloomberg, a despeito das duas

partes alegarem progresso, se a tão esperada reunião entre os presidentes realmente

for levada para frente, ela deverá acontecer no fim de abril. Repercutindo esse mais novo

desenvolvimento em torno da guerra comercial, as bolsas americanas perderam fôlego e

o dólar (DXY) se valorizou.

BRASIL

Mercados... Por aqui, o Ibovespa encerrou em baixa nesta sessão, em um movimento de

realização pontual, dada a falta de novidades com relação à tramitação da reforma da

Previdência no Congresso. Vale ressaltar que o índice atingiu mais uma alta, próximo do

recorde de fechamento. No ano, o Ibovespa acumula valorização acima de 12%. Hoje, o

índice se sustentou nos 98 mil pontos, pressionados pelo setor financeiro. Na outra

ponta, com o quadro mais positivo para algumas commodities, Petrobras e Vale avançam.

Destaques do Ibovespa... Os papéis do setor de frigorífico foram destaque positivo nesta

sessão. Vale notar: foi a 5ª alta consecutiva dos ativos da JBS. BRF, Minerva e Marfrig

acompanharam o movimento dos papéis da JBS. O motivo? O quadro positivo para a

demanda global do setor, e a possível volta das exportações de carne (em especial,

bovina in natura) para os EUA, suspensas desde junho de 2017. Já na última 3ª feira,

Tereza Cristina, ministra da Agricultura, disse que viajará com Bolsonaro na próxima

semana aos EUA para discutir o tema.

A reforma dos militares... A líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP),

disse que o projeto de lei que irá tratar sobre a reforma dos militares deve ser enviado

ao Congresso já no dia 20 ou 21 de março. Conforme temos comentado em nossas últimos

relatórios, a Câmara espera a chegada da medida para aprovarem a admissibilidade da

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Nova Previdência na Comissão de

Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ). Afinal, há um acordo entre os deputados para

que os dois projetos sejam tramitados em conjunto na Casa. Hasselmann ainda garantiu

que o relator do projeto da reforma dos militares não deverá ser um parlamentar de

carreira militar.

Um pouco mais da previdência... Nesta 5ª feira (14), governadores do Nordeste voltaram

criticar a Previdência. Os governadores alegam que a classe social mais baixa continuará

a ser mais penalizada, e ainda criticam o regime de capitalização proposto pelo Governo

Federal. As principais críticas foram em relação à idade mínima e ao tempo de

contribuição. Era de se esperar. O que o mercado questiona é o quanto do texto do PL

será desidratado nas negociações do governo para a aprovação do tema. Vamos

acompanhar.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 98.605 -0,30% 3,16% 12,19% 17:23:00

BRL (R$/US$) 3,85 -0,77% -2,33% 0,91% 17:59:59

DI Jan 20 6,38% 2 p.p. -4 p.p. -17 p.p. 17:59:55

DI Jan 21 6,96% 5 p.p. -4 p.p. -40 p.p. 17:59:58

CDS 5 anos (em p.b.) 156 1 p.p. -12 p.p. -52 p.p. 18:37:46

SMLS3  R$   50,89 6,89% NATU3  R$         47,23 -3,02%

USIM5  R$   10,44 3,37% GOLL4  R$         26,80 -2,30%

BTOW3  R$   47,65 2,96% BBSE3  R$         27,52 -2,06%

BRFS3  R$   20,75 2,22% KLBN11  R$         17,61 -1,89%

JBSS3  R$   14,40 1,98% ITSA4  R$         12,77 -1,62%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.808 -0,09% 0,86% 12,03% 18:11:08

Dow Jones (EUA) 25.710 0,03% -0,80% 10,21% 18:11:08

Nasdaq (EUA) 7.631 -0,16% 1,31% 15,01% 18:16:02

IPC (México) 41.778 -0,37% -2,44% 0,33% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 379 0,78% 1,53% 12,10% 13:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.185 0,37% 1,56% 6,80% 13:35:30

DAX (Alemanha) 11.587 0,13% 0,62% 9,74% 14:30:18

CAC 40 (França) 5.350 0,82% 2,08% 13,09% 14:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.287 -0,02% -0,46% 6,36% 03:15:03

SHANGAI (China) 2.991 -1,20% 1,69% 19,92% 05:29:59

ASX 200 (Austrália) 6.180 0,30% 0,17% 9,44% 03:09:37
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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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