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RESUMO  

 
O dia foi positivo para os ativos de risco globais. Na Europa, os principais 
índices de mercado operaram com ganhos, com exceção da FTSE 
londrina, pressionada pela votação da moção de censura no Parlamento. 
Nos Estados Unidos, as bolsas de NY fecharam os pregões em terreno 
positivo. O Livro Bege do Fed confirmou visão mais “dovish” para a 
condução da política monetária americana. No Brasil, encontro entre 
Macri e Bolsonaro foi destaque, em dia morno para o mercado. 

 
CENÁRIO EXTERNO 
 

Sobre o Brexit: uma vitória para Theresa May... A Primeira Ministra 
britânica, Theresa May, obteve uma vitória histórica em votação no 
Parlamento. A margem da vitória foi diminuta – 306 membros votaram a 
favor de sua deposição enquanto 325 votaram contra – mas May 
assegurou sua posição de liderança e se manterá a frente das conversas 
do Brexit. Paralelamente, não houve progresso no tocante ao acordo em 
si, que deve continuar a ser discutido ainda hoje. Vale ressaltar: muitos 
parlamentares votaram a favor de May hoje como forma de evitar uma 
eleição geral, que potencialmente atrasaria o processo.  
  
Nos EUA: Livro Bege... O Fed divulgou o Livro Bege, que tem como 
objetivo comentar as condições econômicas atuais dos Estados Unidos. A 
visão apresentada na publicação de hoje foi de um horizonte 
predominantemente positivo, reflexo de registros de crescimento da 
atividade econômica em grande parte do país e de um mercado de 
trabalho que tem se mantido aquecido. Em contrapartida, o otimismo em 
alguns distritos tem diminuído, repercutindo a alta volatilidade do 
mercado financeiro, aumento das taxas de juros de curto prazo e elevada 
incerteza que ronda o cenário político e comercial do país. Em suma, o 
Livro Bege confirmou o que vinha sendo falado em entrevistas pelas 
autoridades do Banco Central: a mensagem é de que novas altas da taxa 
de juros não serão descartadas em 2019 – uma vez que a economia 
americana sinaliza que continuará crescendo acima do seu potencial – 
mas o cenário atual, que conta com uma inflação comportada e sinais de 
um arrefecimento econômico em escala global, pede cautela em relação a 
qualquer movimento no tocante à política monetária.  

  
BRASIL 
 
Sobre o Ibovespa: leve alta... O Ibovespa encerrou o pregão de hoje aos 
94.079 pontos, subindo 0,03% em relação à sessão do dia anterior. O 
índice foi puxado por Suzano (SUZB3) +1,70% , B3 (B3SA3) +0,39% e JBS 
(JBSS3) +0,43%. 
 
Previdência: Ponto!... A equipe econômica do governo avalia criar um 
novo sistema de pontuação para a regra de transição na reforma da 
previdência. Pela proposta, os homens teriam que chegar aos 110 pontos 
na soma de idade com o tempo de contribuição. Para as mulheres, seriam 
necessários entre 106 e 108 pontos. Haveria ainda uma espécie de bônus, 
de 10 ou 12 pontos. Vale ressaltar: O sistema de pontuação seria opcional. 
Quem entrasse na regra de transição poderia optar entre se apresentar 
pelos pontos ou pela idade mínima. A regra atual diz que são necessários 
30 anos de contribuição para as mulheres e 35 para os homens.  
 
Na agenda: PMS... O indicador de serviços do IBGE subiu 0,9%, na 
comparação interanual, em novembro. Esse desempenho ficou em linha 
com a previsão média de mercado (+ 0,9% A/A) em linha com a projeção 
do mercado. Na margem, o volume de serviço ficou estagnado, indicando 
um recuperação ainda bastante gradual. Falamos mais do dado no Flash 
Macro.  
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 94.100 0,05% 7,07% 7,07% 18:08:00

BRL (R$/US$) 3,74 -0,41% 3,88% 3,88% 17:59:59

DI Jan 20 6,61% 1 p.p. 2 p.p. 6 p.p. 17:59:45

DI Jan 21 7,44% 1 p.p. -6 p.p. 8 p.p. 17:59:39

CDS 5 anos (em p.b.) 182 -2 p.p. -17 p.p. -26 p.p. 18:22:55

CSAN3  R$   41,55 4,90% LOGG3  R$         19,20 -3,52%

SUZB3  R$   44,16 4,40% CIEL3  R$         10,24 -2,48%

BTOW3  R$   47,91 3,59% FLRY3  R$         21,20 -2,35%

JBSS3  R$   13,05 3,41% SBSP3  R$         40,66 -2,26%

CSNA3  R$     9,94 3,33% GOLL4  R$         23,89 -1,97%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.623 0,49% 4,63% 4,63% 18:08:21

Dow Jones (EUA) 24.286 0,91% 4,11% 4,11% 18:23:19

Nasdaq (EUA) 7.053 0,42% 6,30% 6,30% 18:23:19

IPC (México) 43.764 0,37% 5,10% 5,10% 18:03:18

STOXX 600 (Europa) 351 0,54% 3,83% 3,83% 14:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 6.863 -0,47% 2,00% 2,00% 14:40:38

DAX (Alemanha) 10.931 0,36% 3,53% 3,53% 15:30:17

CAC 40 (França) 4.811 0,51% 1,69% 1,69% 15:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 20.443 -0,55% 2,14% 2,14% 04:15:02

SHANGAI (China) 2.570 0,00% 3,07% 3,07% 06:29:59

ASX 200 (Austrália) 5.835 0,35% 3,34% 3,34% 04:07:31

https://blog.guide.com.br/textos/bolsonaro-venceu-e-o-mercado-com-isso/
http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Flash Macro_PMS_NOV18.pdf
http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Flash Macro_PMS_NOV18.pdf
http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Flash Macro_PMS_NOV18.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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