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RESUMO: Os mercados registraram altas de forma generalizada nesta sexta-feira. As

bolsas de NY subiram puxadas pelo bom desempenho de companhias do setor de

tecnologia, e o S&P caminhou para sua melhor semana desde novembro. Na Zona do Euro

não foi diferente, e os principais índices de mercado do bloco fecharam com ganhos. O

STOXX 600 avançou 0,7% e o DAX, em Frankfurt, 1,2%. Paralelamente, o dólar, medido

pelo DXY, recuou contra os seus principais pares. Aqui, o Ibovespa manteve tendência

altista e ultrapassou a barreira dos 99 mil pontos. O índice fechou as negociações aos

99.137 pontos.

CENÁRIO EXTERNO

Nos EUA: consumidores confiantes... A leitura preliminar do índice de confiança do

consumidor americano para o mês de março avançou para a maior leitura registrada no

ano, aos 97,8 pts, e superou a mediana das expectativas de mercado (95,6 pts - segundo

a Bloomberg). O indicador que mede o sentimento sobre as condições correntes avançou

para 111,2 pts de 108,5 pts registrados no mês anterior e, andando junto, o índice de

expectativas cresceu de 84,4 pts em fevereiro para 89,2 pts na mais nova leitura. Com

isso, os consumidores sinalizam que o sentimento em relação ao mercado deve

permanecer elevado, sustentado pelo crescimento dos salários, a recuperação das

bolsas, o baixo preço dos combustíveis e a política de “esperara para ver” do Fed – que

deve manter os juros estáveis pelo menos até o segundo semestre do ano.

Nos EUA (2): a indústria segue fraca... Em fevereiro, a produção industrial recuou 0,4%,

na contramão da mediana das expectativas de mercado, que previa um aumento de 0,1%

no mês (Bloomberg). Essa leitura configurou o segundo mês consecutivo de queda, e

indica que os impactos da guerra comercial e do arrefecimento da economia global ainda

pesam sobre o setor.

BRASIL

Mercados... As altas das bolsas globais deram ânimo aos investidores locais, e o Ibovespa

atingiu mais um recorde, chegando a tocar nos 99.393 pontos. No período da tarde,

contudo, a falta de novidades sobre a reforma da Previdência, junto à queda do petróleo,

reduziram os ganhos do índice. Durante o dia, o dólar recuou, devido ao fraco resultado

da produção industrial dos EUA e o desenrolar do leilão de aeroportos, que arrecadou o

montante de R$ 2,38 bilhões. O sucesso do leilão eleva as expectativas quanto às futuras

concessões e privatizações do governo.

Ibovespa... As ações de BRF, JBS e Eletrobrás foram os destaques na ponta positiva. As

produtoras de proteína animal se beneficiaram com a expectativa de que o Brasil entre

em acordo com os EUA para a reabertura do mercado de carne bovina, suspenso desde

2017. Além disso, a China está vivendo o pior surto de peste suína já registrado, o que

deve gerar um impacto relevante sobre o comércio global. Nas últimas duas semanas, os

preços de carne suína aumentaram 22%. O sucesso do leilão de aeroportos ocorrido

hoje, como citamos acima, valorizou os papéis da Eletrobrás, que está entre as estatais

que serão capitalizadas, com o governo federal vendendo parte de suas ações mas ainda

mantendo uma golden share.

Na ponta negativa do índice, Kroton e Estácio figuraram entre as maiores perdas do dia.

As ON de Estácio chegaram a liderar as altas do índice no período da manhã, com a

divulgação do balanço após o fechamento do pregão de ontem, mas inverteu os ganhos e

passou a cair na parte da tarde, com alguns investidores aproveitando a alta para trocar

de posição.

Sobre a Previdência militar... O projeto de lei com mudanças no sistema de previdência

militar, que será encaminhado ao Congresso na semana que vem, prevê o aumento

escalonado da idade limite na transferência para a reserva remunerada. No topo da

carreira das três forças, Marinha, Aeronáutica e Exército, a idade limite a ser atingida

para que os oficiais passem para a reserva será 70 anos. Atualmente, a idade limite é de

66 anos.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 99.137 0,54% 3,72% 12,80% 17:24:00

BRL (R$/US$) 3,81 0,85% -1,50% 1,77% 17:50:00

DI Jan 20 6,38% -1 p.p. 0 p.p. -18 p.p. 17:46:39

DI Jan 21 6,97% 0 p.p. 4 p.p. -39 p.p. 17:49:16

CDS 5 anos (em p.b.) 156 0 p.p. -7 p.p. -52 p.p. 17:49:14

BRFS3  R$   22,22 7,08% ESTC3  R$         27,00 -2,88%

EMBR3  R$   19,75 5,11% ECOR3  R$         10,06 -2,80%

ELET3  R$   36,45 3,88% USIM5  R$         10,15 -2,78%

JBSS3  R$   14,85 3,13% CVCB3  R$         54,23 -2,73%

TIMP3  R$   12,80 3,06% SMLS3  R$         49,55 -2,63%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.822 0,50% 1,36% 12,59% 17:20:00

Dow Jones (EUA) 25.849 0,54% -0,26% 10,81% 17:47:29

Nasdaq (EUA) 7.689 0,76% 2,07% 15,87% 17:50:04

IPC (México) 42.210 1,04% -1,43% 1,37% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 381 0,68% 2,23% 12,87% 13:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.228 0,60% 2,17% 7,43% 13:35:30

DAX (Alemanha) 11.686 0,85% 1,48% 10,67% 14:30:18

CAC 40 (França) 5.405 1,04% 3,14% 14,26% 14:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.451 0,77% 0,31% 7,18% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.022 1,04% 2,75% 21,17% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.175 -0,07% 0,10% 9,36% 03:20:23
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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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