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RESUMO Bolsas de NY operaram com ganhos nesta 3ªF, seguindo as divulgações de mais

uma rodada de resultados fortes, com destaque para BlackRock Inc. e para Johnson &

Johnson. Os juros da treasuries seguiram fechando e o dólar (DXY) voltou a se valorizar

contra os seus principais pares. Na Zona do Euro, ativos de risco avançaram pelo 5º dia

consecutivo, impulsionados principalmente pelos setores financeiro e de seguradoras.

Aqui, o mercado acompanhou o a movimentação positiva do mercado externo e das

commodities. Enquanto isso, investidores locais seguem no escuro sobre data da votação

da reforma na CCJ e sobre qual fim levará o episódio da Petrobras.

CENÁRIO EXTERNO

Para ficar de olho: PIB na China... Seguindo uma série de indicadores que têm sinalizado

uma recuperação da economia chinesa, investidores acompanharão de perto a divulgação

do PIB chinês para o 1ºTRI/19, hoje, às 23h. A expectativa é por um crescimento de 6,3%

a/a (valor anualizado), após ter sido registrado um avanço de 6,4% no 3ºTRI/18. Ainda,

sairão produção industrial e vendas no varejo para o mês de março e, junto com os

resultados corporativos nos EUA, os dados chineses devem servir como termômetro para

a atividade econômica mundial.

BRASIL

Mercados... Ibovespa subiu, e ultrapassou a marca de 94 mil pontos, puxado por ações da

Vale, Petrobras, JBS e BRF. O dólar operou relativamente estável, em dia sem direção

muito clara. A percepção de risco-país, medida pelo CDS de 5 anos, registrou uma leve

queda, oscilando ao redor dos 168 pontos base. Por fim, no mercado de juros, DIs também

foram pressionados para cima. Em linha com o esperado pela manhã, tivemos um dia mais

favorável para os ativos locais.

Destaques da bolsa... Os papéis de Vale seguiram com ganhos, reagindo a autorização da

Justiça para retomar a operação da mina de Brucutu, em MG. Destaque também para os

papéis ligados ao setor de frigoríferos, diante da expectativa de uma maior importação dos

produtos para a China; e Sabesp, beneficiada pelas propostas de mudanças na MP 868, que

altera o marco regulatório do setor de saneamento no Brasil (comentamos disto no Guide

Empresas de hoje).

A “sombra” dos Caminhoneiros... Mais cedo, Governo anunciou algumas medidas em

resposta às demandas do setor de transporte (caminhoneiros, diga-se de passagem). O

objetivo era alinhar ambos os interesses, evitando uma nova paralização. Além de Onyx

Lorenzoni, ministro da Casa Civil, estavam presentes: o general Augusto Heleno (Gabinete

de Segurança Institucional), Carlos Alberto dos Santos Cruz (Secretaria de Governo),

Floriano Peixoto (Secretaria Geral) e Tarcisio de Freitas (ministro de Infraestrutura).

Sobre os benefícios... Vale destacar: (1) crédito de R$ 30.000, destinado aos caminhoneiros

autônomos para realizarem a manutenção em seus veículos -- dinheiro será via BNDES,

cujo valor total é de R$ 500 milhões; (2) tabela do frete, garantindo sua validade; (3) preço

do diesel garantido – isto é, um cartão com preço definido na largada da viagem, dando

segurança financeira aos caminhoneiros; (4) área de descanso – construção de áreas

seguras para que profissionais possam estacionar, tomar banho e descansar; (5) obras em

rodovias – R$ 2 bilhões destinados para a conclusão de obras e manutenção de rodovias;

(6) documento único digital – agrupamento de uma série de comprovantes para tornar o

trabalho do caminhoneiro menos burocrático; (7) CNH – renovação apenas a cada 10 anos;

(8) saúde – programa para caminhoneiros receberem assistência médica do Sest/Senat,

gratuitamente, em várias cidades que são eixos de passagem do transporte rodoviário.

Sobre o frete... O principal desafio do governo é encontrar um meio de regular os fretes no

país ao valor do óleo diesel. A intenção seria dar garantia de receita ao caminhoneiro

atrelada à eventual variação do preço do combustível enquanto estiver em trânsito. Paulo

Guedes, ministro da Economia, será o responsável para encontrar esses recursos,

estabilizar preços de combustíveis e suprir os valores necessários para conceder os

benefícios aos caminhoneiros anunciados hoje.

E a Previdência? Hoje, Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, conversou com os

líderes nesta tarde para tentar garantir a aprovação do texto até amanhã na comissão. “Já

disse para os líderes que o ideal para todo mundo é aprovar amanhã”, disse Maia. Para

Maia, é possível um acordo para que cerca de 30-40 deputados participem da discussão. A

grande questão é que mais de 100 parlamentares se inscreveram para falar. Vamos

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

IBOVESPA (Brasil) 94.333 1,34% -1,13% 7,33% 17:25:00

BRL (R$/US$) 3,90 -0,83% 0,43% -0,59% 17:59:59

DI Jan 20 6,46% 0 p.p. 8 p.p. -9 p.p. 17:58:29

DI Jan 21 7,11% 1 p.p. 14 p.p. -25 p.p. 17:53:06

CDS 5 anos (em p.b.) 168 -1 p.p. 15 p.p. -39 p.p. 18:13:06

JBSS3  R$   19,45 8,48% CSNA3  R$         15,62 -3,70%

MRFG3  R$     7,24 7,42% BTOW3  R$         35,58 -3,66%

BRFS3  R$   27,68 6,26% VVAR3  R$           4,01 -3,37%

SBSP3  R$   41,05 3,61% SUZB3  R$         41,56 -2,10%

PETR3  R$   30,15 3,57% KROT3  R$           9,95 -1,97%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.907 0,05% 2,56% 15,96% 17:57:27

Dow Jones (EUA) 26.453 0,26% 2,02% 13,40% 17:57:27

Nasdaq (EUA) 8.000 0,30% 3,50% 20,57% 18:14:03

IPC (México) 45.009 0,86% 3,99% 8,09% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 389 0,29% 2,67% 15,27% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.470 0,44% 2,62% 11,03% 12:35:30

DAX (Alemanha) 12.101 0,67% 4,99% 14,61% 13:30:18

CAC 40 (França) 5.529 0,36% 3,33% 16,87% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 22.222 0,24% 4,79% 11,03% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.254 2,39% 5,27% 30,46% 05:30:01

ASX 200 (Austrália) 6.277 0,42% 1,56% 11,18% 04:02:23
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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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