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CENÁRIO EXTERNO

Mercados... O receio em torno de uma desaceleração econômica em escala global pesou

sobre as principais bolsas mundiais. Na Europa, protestos na França e ruídos geopolíticos

alavancam a aversão ao risco na região. O Stoxx 600, que contempla os principais ativos

do bloco europeu, recuou 0,63%; enquanto, na Alemanha, o Dax teve baixa de 0,54%. Nos

EUA, o S&P500 também operou no vermelho, e já acumula queda de mais de 5% neste

mês. Para as commodities, o dia também foi negativo. Destaque para o preço do petróleo

(brent), que recua 2% e ronda os US$60/barril.

Na agenda: dados desaceleram... Os dados da produção industrial, e das vendas do varejo,

na China mantiveram tendência de desaceleração, conforme observado nos dois últimos

meses. Falamos disto no Mercados Hoje. Por sinal, estes dados foram os responsáveis

pela pressão mais negativa dos ativos de risco no exterior. Vale notar: as vendas do

varejo apresentaram o menor ritmo de crescimento dos últimos 15 anos. Na indústria, o

avanço foi o menor nos últimos 3 anos. Esse fraco desempenho dos indicadores da

agenda corroboram com a expectativa de um desaceleração econômica global. Seja como

for, investidores seguem cautelosos, apesar da recente melhora nas tensões comerciais

entre EUA-China.

BRASIL

Mercados... O Ibovespa perdeu forças, em linha com o quadro desfavorável do exterior.

Do lado positivo, o índice contou com o bom desempenho das ações de Vale, Ultrapar e

BRF. Do lado negativo, bancos e Petrobras pressionaram o índice. O Ibovespa encerrou a

sesão próximo dos 87,5 mil pontos. O dólar também ganhou forças, e operou ao redor de

R$3,90.

Sobre o leilão da Eletrobras... Nesta 6ª feira (14), o secretário-executivo do Ministério de

Minas e Energia, Márcio Félix, disse que a expectativa é que haja mais de um interessado

no leilão de privatização da Ceal, distribuidora de energia da Eletrobras em Alagoas,

previsto para ocorrer na próxima semana. Segundo Félix, pode haver “duas, três”

interessadas. O fato é positivo para a Companhia, que segue avançando em seu plano de

desinvestimento e venda de ativos com pouca rentabilidade. Lembrando: a Ceal estava

prevista para ser licitada no início do 2º semestre deste ano. No entanto, uma decisão

liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski impedia a

privatização da distribuidora.

Sobre o projeto de lei das áreas... Na próxima semana, Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente

da Câmara, deve colocar em votação o PL que derruba o percentual máximo de

participação de investimentos estrangeiros em empresas aéreas brasileiras. Ainda

ontem, o governo anunciou uma Medida Provisória (MP) que acabou com a restrição de

20% do capital estrangeiro nas aéreas. Falamos disto no Guide Empresas. A medida pode

ajudar no custo de captação das empresas do setor, com a entrada de controladores

com maior capacidade financeira. Os papéis de aviação refletiram de forma positiva a

decisão. Na B3, a Gol avançou mais de 6%.

Presidência da Câmara... O deputado João Henrique Caldas (PSB-AL) foi autorizado pelo

partido a lançar sua candidatura para a presidência da Casa. O PSB, entretanto,

continuará procurando outros candidatos. A tendência é que a sigla apoie a reeleição de

Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Setor de serviços... O dado referente ao setor de serviços de outubro avançou 0,1% m/m.

No acumulado de 12 meses, recuou 0,2%. O resultado sinaliza uma recuperação da

indústria ainda gradual. Vale notar: esta foi a 41ª taxa negativa seguida nessa

comparação. Comentamos mais do assunto em nosso Flash Macro.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 87.275 -0,64% -2,49% 14,23% 18:09:30

BRL (R$/US$) 3,91 -0,56% -1,16% -15,34% 17:59:59

DI Jan 19 6,40% 0 p.p. -2 p.p. -47 p.p. 17:55:52

DI Jan 21 7,52% -6 p.p. -52 p.p. -154 p.p. 17:59:23

CDS 5 anos (em p.b.) 199 -1 p.p. -8 p.p. 37 p.p. 18:24:07

GOLL4  R$   23,36 6,18% VVAR3  R$           4,37 -7,02%

ESTC3  R$   24,85 2,18% USIM5  R$           9,38 -2,80%

CIEL3  R$     9,44 1,94% FLRY3  R$         19,48 -2,75%

ECOR3  R$     9,70 1,89% SBSP3  R$         30,43 -2,53%

MGLU3  R$ 170,60 1,85% ELET6  R$         28,50 -2,50%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.600 -1,91% -5,81% -2,76% 18:09:54

Dow Jones (EUA) 24.099 -2,03% -5,64% -2,51% 18:24:54

Nasdaq (EUA) 6.929 -2,00% -5,48% 0,37% 18:24:54

IPC (México) 41.400 -0,27% -0,80% -16,12% 18:04:54

STOXX 600 (Europa) 347 -0,63% -2,88% -10,78% 14:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 6.845 -0,47% -1,94% -10,96% 14:35:30

DAX (Alemanha) 10.866 -0,54% -3,48% -15,88% 15:30:17

CAC 40 (França) 4.854 -0,88% -3,00% -8,64% 15:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.375 -2,02% -4,37% -6,11% 04:15:02

SHANGAI (China) 2.594 -1,53% 0,21% -21,57% 06:30:02

ASX 200 (Austrália) 5.602 -1,05% -1,15% -7,64% 04:36:35

https://blog.guide.com.br/textos/bolsonaro-venceu-e-o-mercado-com-isso/
https://blog.guide.com.br/analises/mercados-hoje-nebuloso/
http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3.amazonaws.com/Flash Macro_PMS_OUT18.pdf
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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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