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RESUMO

As bolsas globais tiveram sessões mistas. Em NY, ativos de risco recuaram, liderados por

papéis do setor de saúde – que caíram com o aumento do receio em torno de uma

possível mudança de política no tocante ao Medicare. Os juros das treasuries abriram e o

dólar (DXY) se manteve próxima da estabilidade. Na Zona do Euro, mercados mantiveram

tendência altista ao longo do dia, ainda repercutindo a melhora de perspectiva da

economia global trazida pelos dados de atividade mais positivos da China. Aqui, o

adiamento da votação do texto da reforma da previdência na CCJ – tida como mais uma

derrota para o governo – voltou a preocupar investidores pela falta de articulação

política que o governo tem demonstrado até o momento. O Ibovespa recuou 1,1%,

fechando aos 93.285 pontos.

CENÁRIO EXTERNO

Sobre a guerra comercial: caminhando para o fim... Segundo o WSJ, autoridades de

Estados Unidos e China estão tentando agendar novas conversas de alto-escalão com o

objetivo de firmar acordo comercial definitivo até a primeira semana de junho. Sob o

novo calendário, o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, irá

viajar a Pequim na semana do dia 29 de abril, e o vice premiê chinês, Liu He, retornará

para Washington na semana do dia 6 de maio. Os dois encontros contarão com a

presença do secretário do tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, e podem marcar a reta final

das negociações entre as duas maiores economias mundiais. Vamos acompanhar...

Fed: Livro Bege... O BC americano divulgou o seu Livro Bege, com o sumário das

condições econômicas nos vários distritos, que servirão de base para a próxima reunião

do FOMC, em maio. No documento o Fed relata que a economia americana cresceu a um

ritmo de fraco a moderado no período de março até os primeiros dias de abril,

acompanhada de um crescimento do mercado de trabalho e de um avanço ainda modesto

dos preços. Com isso, os oficiais sinalizaram que ainda existem grandes impedimentos

para que haja um alta da taxa de juros, uma vez que a inflação segue em linha com sua

meta de 2% a.a. e os riscos externos ainda ameaçam o crescimento da economia

americana. Em suma, o Livro Bege reforçou a perspectiva de manutenção da taxa de

juros ao longo de 2019 defendida pelo Fed na ata da última reunião do FOMC.

BRASIL

Mercados... O Ibovespa perdeu forças já no final da manhã, e encerrou em baixa nesta

sessão. O índice oscilou entre 92-95 mil pontos. Por aqui, o exterior menos positivo para

ativos de risco, e o adiamento da votação da Previdência na CCJ, deram o tom nos

negócios. A percepção de risco país, medida pelo CDS de 5 anos, subiu próximo de 2%,

aos 171 pontos base.

Sobre o Ibovespa... Entre os papéis que impulsionam o índice, BRF e Klabin foram

destaques positivos da sessão. A produtora de proteína animal continua se beneficiando

do surto de gripe suína na China e perspectiva de aumento na exportação de carne suína

e de frango. Já os papéis de Klabin repercutem o anúncio do plano de investimento,

chamado “Projeto Puma II”, que prevê a expansão de capacidade no segmento de papéis

para embalagem ao custo de R$ 9,1 bilhões. Falamos disto no Guide Empresas.

Ainda no front micro... As ações ordinárias da Centauro estreiaram nesta sessão na B3. O

papel foi precifico, na oferta pública inicial, a R$ 12,50. Encerraram em baixa de 1,60%,

cotada a R$ 12,30. Lembrando: o grupo SBF, dono da rede varejista, conseguiu captar R$

772 milhões.

Adiamento na CCJ... O deputado Marcelo Freitas (PSL-MG), relator da reforma da

Previdência, decidiu adiar a votação do texto para a próxima semana. Agora, um novo

parecer deve ser produzido, incluindo algumas mudanças solicitadas pelo Centrão. O

presidente da Comissão, Felipe Francischini (PSL-PR), marcou novo encontro para a

próxima 3ª feira (23), às 14:30.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 93.285 -1,11% -2,23% 6,14% 17:26:00

BRL (R$/US$) 3,94 -0,95% -0,53% -1,54% 17:48:01

DI Jan 20 6,47% 0 p.p. 9 p.p. -9 p.p. 17:47:55

DI Jan 21 7,12% 2 p.p. 15 p.p. -24 p.p. 17:47:15

CDS 5 anos (em p.b.) 171 3 p.p. 18 p.p. -36 p.p. 17:47:45

KLBN11  R$   16,54 3,44% TIMP3  R$         11,88 -3,73%

MRVE3  R$   14,00 2,12% GOLL4  R$         21,92 -3,56%

BRFS3  R$   28,23 1,99% RADL3  R$         64,75 -3,07%

BTOW3  R$   36,28 1,97% SANB11  R$         43,97 -3,06%

EMBR3  R$   19,03 1,76% RAIL3  R$         17,61 -2,98%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.900 -0,23% 2,33% 15,70% 17:20:00

Dow Jones (EUA) 26.450 -0,01% 2,01% 13,38% 17:20:01

Nasdaq (EUA) 7.996 -0,05% 3,45% 20,51% 17:48:03

IPC (México) 45.525 1,15% 5,18% 9,33% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 390 0,10% 2,77% 15,38% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.471 0,02% 2,64% 11,05% 12:35:30

DAX (Alemanha) 12.153 0,43% 5,44% 15,10% 13:30:18

CAC 40 (França) 5.563 0,62% 3,97% 17,60% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 22.278 0,25% 5,06% 11,31% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.263 0,29% 5,58% 30,84% 05:30:03

ASX 200 (Austrália) 6.256 -0,34% 1,22% 10,80% 04:05:21
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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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