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RESUMO  
 
Os mercados de NY ganharam força, após as bolsas da Europa terem 
apresentado um desempenho mais fraco na sessão desta 5ª feira. Lá fora, 
investidores seguem atentos às negociações comerciais envolvendo EUA-
China, além das discussões em torno do Brexit. Por aqui, o otimismo 
prevalece e o Ibovespa rompe a barreira dos 95 mil pontos, encerrando a 
sessão próxima da máxima do dia.  

 

CENÁRIO EXTERNO 
 
Sobre a guerra comercial ... Autoridades chinesas confirmaram nova visita 
do vice Premier chinês, Liu He, aos EUA. Liu He é o principal negociador 
comercial da China e deve retornar aos EUA para uma nova rodada de 
conversas entre os dias 30 e 31 de janeiro. Por ora, a China segue sob maior 
pressão para firmar um acordo. Afinal, os últimos indicadores da agenda 
chinesa mostram uma desaceleração econômica à frente. Vamos 
acompanhar. Um alívio entre as relações comerciais EUA-China pode 
melhorar o humor para ativos de risco globais.  
  
Sobre o Brexit: uma nova data... A votação do Plano B, do Brexit, no 
Parlamento, inicialmente agendado para a semana que vem, foi adiada 
para o dia 29 de Janeiro. Vale notar: o prazo é exatamente 2 meses antes da 
data estipulada para a saída da EU. Inicialmente, a sinalização é que May se 
aterá aos principais termos do acordo do 1º texto. No entanto, o 
movimento é ainda contrário a vontade dos partidos de oposição. Ou seja; 
esperamos mais volatilidade na região nos próximos meses... 
  
Davos: quórum reduzido... Por conta da indefinição em torno do acordo do 
Brexit, May se tornará a terceira líder mundial a se ausentar do Fórum 
Econômico Mundial. May se junta ao Presidente americano, Donald Trump, 
e o Presidente Francês, Emmanuel Macron.  
 

BRASIL 
 
Sobre o Ibovespa: mais uma alta... O Ibovespa encerrou o pregão de hoje 
aos 95.560 pontos, alta de 1,24%, acompanhando a recuperação dos 
mercados de NY. Mais: os comentários sobre a Previdência também fazem 
“preço” nos ativos de riscos locais. Entre os principais destaques da bolsa, 
seguimos com Vale, Petrobras e BRF. 
 
Fórum Econômico Mundial: Previdência... O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, dará detalhes da reforma da previdência para investidores, 
políticos e empresários no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. 
O texto ainda não está finalizado, mas a equipe econômica irá apresentá-lo 
ao presidente antes da viagem. A mensagem que o ministro deseja passar 
no fórum será centrada na reforma da previdência, privatizações e uma 
reforma administrativa que está sendo feita pelo governo.  
 
Fórum econômico Mundial (2): cobertura comercial... Também será 
apresentada a ideia de aumentar a participação do comércio de 22% para 
30% do PIB até 2020. Para chegar neste nível, Guedes estuda uma 
modernização da estrutura de tarifária, com redução de tarifas, impostos e 
simplificação para as empresas exportadoras. A equipe econômica espera 
que a abertura comercial ocorra simultaneamente à redução da carga 
tributária. 
 
Na agenda: IBC-BR... O índice de atividade econômica do Banco Central, 
referente ao mês de novembro, mostrou que a economia manteve a 
tendência de crescimento na margem que vinha mostrando em outubro 
(+0,02%). O indicador avançou mais 0,29%, uma surpresa frente à 
expectativa do mercado (0,16%, segunda a Bloomberg). Na comparação 
interanual o indicador avançou 1,86%. Comentamos o dado mais a fundo 
no Flash Macro.  
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVES PA (Brasil) 95.560 1,24% 8,73% 8,73% 17:55:30

BRL (R$/US $) 3,75 -0,27% 3,59% 3,59% 17:59:59

DI Jan 20 6,55% -4 p.p. -5 p.p. 0 p.p. 17:57:25

DI Jan 21 7,38% -5 p.p. -9 p.p. 2 p.p. 17:59:59

C DS  5 anos (em p.b.) 180 -3 p.p. -18 p.p. -28 p.p. 18:10:43

BRFS 3  R$   23,66 6,48% LOGG3  R$         18,20 -5,21%

RENT3  R$   30,85 6,23% EMBR3  R$         20,63 -4,05%

ES TC 3  R$   30,77 6,10% S UZB3  R$         43,19 -2,20%

QUAL3  R$   15,25 5,83% BTOW3  R$         46,97 -1,96%

LREN3  R$   43,50 4,32% BRKM5  R$         47,26 -1,95%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S &P 500 (EUA) 2.633 0,64% 5,02% 5,02% 17:55:53

Dow Jones (EUA) 24.303 0,40% 4,18% 4,18% 18:10:54

Nasdaq (EUA) 7.065 0,43% 6,48% 6,48% 18:10:54

IPC  (México) 44.034 0,49% 5,75% 5,75% 17:50:54

S TOXX 600 (Europa) 351 0,04% 3,87% 3,87% 14:50:00

FTS E 100 (R eino Unido) 6.835 -0,40% 1,59% 1,59% 14:35:30

DAX (Alemanha) 10.919 -0,12% 3,41% 3,41% 15:30:17

C AC  40 (França) 4.794 -0,34% 1,35% 1,35% 15:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 20.402 -0,20% 1,94% 1,94% 04:15:02

S HANGAI (C hina) 2.560 -0,42% 2,64% 2,64% 06:30:01

AS X 200 (Austrália) 5.850 0,26% 3,61% 3,61% 04:07:18

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_IBCBR_NOV18.pdf
http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Flash Macro_IBCBR_NOV18.pdf
http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Flash Macro_IBCBR_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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