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RESUMO
Lá fora, permaneceu o ambiente menos favorável para ativos de risco, em meio
a maior incerteza no front do comércio global. No Brasil, Ibovespa recuou, e
dólar subiu, em linha com o esperado pela manhã. Ruídos políticos influenciaram
nos movimentos domésticos. No front macro: IBC-Br veio abaixo do esperado em
abril.
CENÁRIO EXTERNO

Mercados... As bolsas globais fecharam a semana em tom negativo. Uma nova
sinalização de Donald Trump de que os EUA estão confortáveis com a situação
comercial com a China renovou a cautela em torno de um prolongamento das
tensões comerciais nesta 6ªF. Em NY, o S&P 500 recuou 0,2%, puxado pelo pior
desempenho de papéis do setor de tecnologia. O dólar (DXY) se valorizou contra
seus principais pares, reflexo da divulgação de dados fortes do setor de varejo,
sugerindo que a economia americana seguirá saudável em 2019 mesmo sem
cortes na meta de taxa de juros. Na Europa, ativos de risco seguiram a mesma
tendência baixista, e o STOXX 600 registrou o pior desempenho em quase duas
semanas.
BRASIL

Mercados... O dia foi “misto” por aqui. O Ibovespa perdeu os 94 mil pontos, em
queda, puxado por ações de B3, Vale e Bancos. Pressões de alta foram
registradas sobre o dólar, que segue próximo dos R$3,90. A percepção de risco
país, medida pelo CDS de 5 anos, também subiu, aos 166 pontos base,
precificando os ruídos políticos locais.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

98.040 -0,74%

1,04%

11,55%

17:23:00

-1,36%

0,52%

-0,55%

17:38:19

DI Jan 20

6,04% -5 p.p.

-36 p.p.

-52 p.p.

17:37:27

DI Jan 21

6,00% -7 p.p.

-85 p.p. -136 p.p. 17:38:36

BRL (R$/US$)

CDS 5 anos (em p.b.)

3,90

165

0 p.p.

-11 p.p.

-43 p.p.

17:21:00

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

QUAL3

R$ 21,89

2,34% B3SA3

R$

35,75

-5,32%

BRFS3

R$ 29,10

1,86% BTOW3

R$

31,15

-3,53%

MRVE3

R$ 17,30

1,82% USIM5

R$

8,66

-3,02%

SUZB3

R$ 32,50

1,79% CSAN3

R$

47,28

-2,72%

ECOR3

R$ 10,37

1,57% SBSP3

R$

46,64

-2,57%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Sobre a Via Varejo... O leilão das ações da Via Varejo movimentaram R$ 2,3
bilhões. O preço final dos papéis foram de R$ 4,90. Foram negociadas
470.026.600 ações que pertenciam ao Pão de Açúcar. Lembrando: na 4ª feira, o
conselho de administração aprovou a venda em leilão dos papeis de VVAR3.

No front político: Previdência... Paulo Guedes, ministro da Economia, criticou o

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

parecer do relator da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), lido ontem na
Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Guedes era contrário à retirada
da emenda de capitalização e também à exclusão de Estados e municípios do
relatório. Segundo Guedes “a velha Previdência está vencendo”. Os comentários
influenciaram nos ativos de risco domésticos.

S&P 500 (EUA)

2.887 -0,16%

4,90%

15,16%

17:20:00

Dow Jones (EUA)

26.090 -0,07%

5,14%

11,84%

17:20:01

Nasdaq (EUA)

7.797 -0,52%

4,61%

17,50%

17:38:42

IPC (México)

43.131 -0,81%

Um pouco mais da Previdência... Joice Hasselmann (PSL-SP), a líder do governo
no Congresso Nacional, disse que a matéria será votada até o dia 7 de julho.
Entre os dias 2 e 3 de julho o texto da reforma da Previdência chegará ao
plenário da Câmara dos Deputados. Para Hasselmann, a principal resistência
segue no Norte e Nordeste, e a intenção é convencê-los a votarem o texto ainda
em julho, antes do recesso. Vamos acompanhar.

Atividade econômica... O BC divulgou hoje o índice IBC-Br de abril: -0,47% frente

0,89%

3,58%

17:16:01

-0,40%

2,64%

12,19%

12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.346 -0,31%

2,57%

9,18%

12:35:29

DAX (Alemanha)

12.096 -0,60%

3,15%

14,56%

13:30:17

CAC 40 (França)

5.368 -0,15%

3,07%

13,46%

13:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

21.117 0,40%

2,50%

5,51%

03:15:02

SHANGAI (China)

2.882 -0,99%

-0,58%

15,56%

05:30:03

ASX 200 (Austrália)

6.554

2,46%

16,07%

04:21:29

STOXX 600 (Europa)

379

0,18%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

a março, e -0,62% frente a abril de 2018. Os números ficaram abaixo do
esperado pelo mercado (-0,50% e -0,20%, respectivamente), segundo pesquisa
da Bloomberg. Falamos disto no Flash Macro.
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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
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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
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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
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