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RESUMO

Lá fora, bolsas operaram sem direção única. Uma nova declaração de Donald Trump

relembrou investidores de que o impasse com a China está longe de ser resolvido, e

contribuiu para a piora de desempenho de ativos de risco ao longo do dia. Aqui, o

Ibovespa operou sem driver interno, acompanhando movimentos do exterior, e dólar

se valorizou acima dos R$ 3,76. O índice fechou próximo à estabilidade, aos 103.775

pontos.

CENÁRIO EXTERNO

Mercados... Bolsas globais operaram sem direção única. Os principais índices de

mercado europeus encerraram em alta. O STOXX 600 avançou 0,4% no dia. Na

contramão, bolsas de NY acumularam perdas na sessão, repercutindo declarações

de Donald Trump de que os EUA ainda podem elevar tarifas sobre importações

chinesas. No segundo dia da temporada de lucros, resultados corporativos vieram

mistos. O dólar (DXY) se valorizou contra seus principais pares na sessão. Na frente

das commodities, ativos se movimentaram predominantemente em terreno negativo.

O petróleo (Brent crude) recuou 2,9%, reflexo da notícia de que os EUA e o Irã

estariam iniciando conversas na direção da resolução do conflito vivido entre as

duas nações, e já opera abaixo dos US$ 65,00/barril.

Vendas no varejo... As vendas no varejo de junho surpreenderam as expectativas de

mercado, elevando projeções para o PIB americano do 2T19, e reforçando que a

maior parcela da economia - o consumo – segue como principal driver de

crescimento no ano. A leitura acusou um avanço de 0,4% do dado pelo 2º mês

consecutivo, acima dos 0,1% esperados pelo mercado (Bloomberg).

Tensões permanecem... Depois de firmar uma trégua temporária com o presidente

chinês no mês passado, o presidente americano, Donald Trump, voltou a reforçar

que o EUA ainda tem o restante dos US$ 325 bilhões em produtos advindos da China

para impor novas tarifas caso ele queira. Durante a reunião do G20 no Japão,

Trump prometeu postergar a elevação de tarifas sobre importações chinesas, e

declarou que em troca a China havia concordado em adquirir grandes quantidades

de produtos agrícolas americanos, fato que ainda não se concretizou. Na semana

passada, Trump já havia chamado atenção dos chineses sobre o assunto, e agora

volta para relembrar investidores que o impasse comercial está longe de ser

resolvido. Repercutindo a nova ameaça, bolsas americanas apagaram ganhos e

encerraram sessões no vermelho nesta 3ªF.

BRASIL

Mercados... O Ibovespa encerrou a sessão de hoje próximo à estabilidade, aos

103.723 pontos. O dólar fechou em alta de 0,3% cotado a R$ 3,769; acompanhado

por um movimento de abertura dos DIs . A percepção de risco país, medida pelo CDS

de 5 anos, fechou em queda, e opera ao redor de 126 pontos base.

Eletrobrás... As ações da Eletrobrás fecharam em alta no pregão de hoje refletindo

notícia sobre uma possível inclusão da estatal no Programa Nacional de

Desestatização (PND). A ideia seria semelhante à apresentada no governo Temer, e

prevê a capitalização da empresa, associada a novos contratos de energia para

usinas hidrelétricas.

B3... Outro destaque positivo do dia, as ações da bolsa brasileira fecharam em alta

de 3,17%. A divulgação dos dados operacionais da companhia para o mês de junho,

na data de ontem, sugeriram uma continuação do bom momento do mercado de

capitais brasileiro, com expectativa de manutenção do crescimento dos volumes

negociados para o segundo semestre. Com isso, o preço-alvo da companhia foi

revisado para cima por casas de análise.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 103.775 -0,03% 2,78% 18,08% 17:22:00

BRL (R$/US$) 3,77 -0,32% 2,14% 2,97% 17:59:59

DI Jan 20 5,73% 1 p.p. -31 p.p. -82 p.p. 17:59:57

DI Jan 21 5,58% 2 p.p. -44 p.p. -178 p.p. 17:59:59

CDS 5 anos (em p.b.) 128 0 p.p. -37 p.p. -79 p.p. 18:00:28

GOLL4  R$   39,94 4,66% BTOW3  R$         35,83 -3,50%

ELET3  R$   38,80 3,47% JBSS3  R$         23,85 -3,09%

B3SA3  R$   41,00 3,17% RADL3  R$         78,11 -2,84%

ELET6  R$   39,18 2,48% ESTC3  R$         31,22 -2,44%

RENT3  R$   43,00 2,43% BRKM5  R$         35,93 -2,39%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 3.004 -0,34% 2,12% 19,83% 17:20:00

Dow Jones (EUA) 27.336 -0,09% 2,77% 17,18% 17:20:01

Nasdaq (EUA) 8.223 -0,43% 2,70% 23,93% 18:01:56

IPC (México) 42.985 -0,18% -0,41% 3,23% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 389 0,35% 1,10% 15,24% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.577 0,60% 2,04% 12,62% 12:35:30

DAX (Alemanha) 12.431 0,35% 0,26% 17,73% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.614 0,65% 1,36% 18,68% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.535 -0,69% 1,22% 7,60% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.938 -0,16% -1,39% 17,79% 05:30:03

ASX 200 (Austrália) 6.641 -0,18% 0,34% 17,61% 04:00:35
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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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