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RESUMO: O cenário externo permaneceu, mais um dia, desfavorável para os ativos

de risco. As bolsas europeias recuaram, o dólar seguia se desvalorizando frente a seus
pares, e os juros dos títulos dos EUA encerraram a sessão em baixa, reagindo à maior
busca por proteção dos investidores. No Brasil, o destaque fica com a nomeação de
Roberto Campos Neto para o Banco Central e da permanência de Mansueto de Almeida na
frente do tesouro nacional. Ambos nomes liberais e comprometidos com uma política
econômica séria. Mansueto é um dos grandes especialistas em assuntos fiscais e domina
a agenda necessária para o ajuste que o país tanto precisa.
CENÁRIO EXTERNO

Nos EUA: Em um debate promovido pelo FED de Dallas, Jerome Powell, o presidente do FED
deu sinais do que ele tem observado na conjuntura econômica americana e global. Uma
fala levou os investidores a cogitarem uma pausa no movimento de alta da Fed Fund rate
em 2019. Provavelmente isto pode ocorrer quando o juro básico estiver mais próximo de
seu nível considerado como neutro. Segundo o último Sumário de Projeções Econômicas
do FED, o juro de equilíbrio no longo prazo seria de 3,0%. Em dezembro, a Fed Fund rate
poderá ficar entre 2,25% e 2,50% ao ano.

Brexit continua no radar... A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, prometeu
permanecer no cargo e defender seu acordo prévio com a União Europeia (UE) em
entrevista coletiva nesta quinta-feira, em meio à crescente incerteza sobre sua
aprovação no Parlamento. O acordo defendido por May manteria a relação do Reino Unido
com a UE praticamente inalterada por um período de 21 meses, depois de o país sair
formalmente do bloco, em 29 de março. O pacto enfrenta forte oposição parlamentar,
tanto do Partido Trabalhista como de seu Partido Conservador.
BRASIL

Mercados... O dólar seguiu apreciando nesta sessão, enquanto DI’s foram pressionados
para baixo. O Ibovespa manteve a boa tendência de quarta-feira e continuou subindo
forte, fechando o dia um pouco abaixo dos 88 mil pontos (+2,21%). As principais
movimentações positivas que sustentaram o índice foram bancos (Itaú Unibanco +3,36%
e Banco Bradesco +3,94%) e Petrobrás (+2,95%) que sobe com notícia de que a estatal
deve receber até R$ 7 bilhões e reduzir endividamento com revisão da cessão onerosa.
Apesar da alta do Ibovespa, a percepção de risco, medida pelo CDS de 5 anos,
permaneceu em baixa (~-1,14%, por volta dos 204 pontos base).

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia % mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

85.973 0,53%

12,53%

10:21:00

BRL (R$/US$)

-1,66%

3,78

0,23%

-1,42% -12,31%

10:36:16

DI Jan 19

6,43%

0 p.p.

-7 p.p.

17:12:39

DI Jan 21

7,98% -5 p.p. -47 p.p. -108 p.p. 09:25:54

CDS 5 anos (em p.b.)

208

1 p.p.

-7 p.p.

-44 p.p.

46 p.p.

10:36:07

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

ELET3

R$ 24,92

8,30% JBSS3

R$ 11,08

-2,81%

USIM5

R$

6,89% VVAR11

R$ 15,52

-2,39%

ELET6

R$ 27,95

6,88% SUZB3

R$ 38,73

-1,07%

GGBR4

R$ 16,10

6,27% FIBR3

R$ 71,78

-0,58%

BRKM5

R$ 52,55

5,73% EMBR3

R$ 20,47

-0,49%

9,78

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BOLSAS GLOBAIS

Nova Equipe... O economista Roberto Campos Neto foi anunciado oficialmente nesta
quinta-feira como o substituto de Ilan Goldfajn no Banco Central no governo de Jair
Bolsonaro. “Com extensa experiência na área financeira, pós-graduado em economia pela
Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), Campos Neto deixa a diretoria do
Banco Santander, onde ingressou em 2000”, informou, em nota, a assessoria do futuro
ministro da Economia, Paulo Guedes. Além da nomeação de Roberto Campos Neto, a
assessoria de Paulo Guedes confirmou que o atual secretário do Tesouro Nacional,
Mansueto Almeida, permanecerá no cargo no novo governo.

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

S&P 500 (EUA)

2.730

1,06%

0,68%

2,12% 15/11/2018

Dow Jones (EUA)

25.220 0,30%

0,41%

2,02%

17:16:57

Nasdaq (EUA)

7.187 -0,51% -1,63%

4,10%

17:16:57

IPC (México)

41.451 -2,11% -5,67% -16,01% 15/11/2018

STOXX 600 (Europa)

359

data

-0,16% -0,74%

-7,78%

10:21:15

FTSE 100 (Reino Unido)

7.034 -0,44% -1,32%

-8,50%

10:21:15

DAX (Alemanha)

11.373 -0,19% -0,65% -11,95%

10:21:15

CAC 40 (França)

5.036 -0,30% -1,12%

-5,20%

10:21:15

NIKKEI 225 (Japão)

21.680 -0,57% -1,10%

-4,76%

04:15:02

SHANGAI (China)

2.679

2,93%

-18,99%

06:30:01

ASX 200 (Austrália)

5.731 -0,10% -1,71%

-5,52%

04:22:22

0,41%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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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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