
www.guide.com.br

Apito Final
Research

DESTAQUES DO ÍNDICE

BRASIL

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

BOLSAS GLOBAIS

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos 

RESUMO

Lá fora, seguiu um ambiente desfavorável para ativos de risco. Investidores

seguem operando com cautela, avaliando resultados corporativos mistos nos

EUA em meio à manutenção das tensões no plano comercial. Aqui, o Ibovespa

encerrou mais uma sessão próximo à estabilidade, em mais um dia de noticiário

doméstico fraco.

CENÁRIO EXTERNO

Mercados... Mercados globais acumularam perdas nesta 4ªF. Na Europa, os

principais índices de mercado recuaram. O STOXX 600 encerrou a sessão com

uma baixa de 0,4%. Em NY, bolsas encerraram no vermelho em meio a

divulgação de mais uma rodada de resultados corporativos mistos, e o dólar

(DXY) perdeu força frente aos seus principais pares. O petróleo (Brent crude)

reverteu a alta do início da sessão e fechou com queda de 1,3%, negociado

próximo dos US$ 63,50/barril.

Livro Bege... O relatório econômico do BC americano, baseado na informação

enviada pelos 12 Feds regionais, acusou uma expansão moderada da atividade

entre a metade de maio e o início de julho. Segundo o documento, o mercado de

trabalho seguiu pressionado, mas crescendo em um ritmo inferior, e a inflação

se manteve estável no período. De modo geral, o texto revelou que a perspectiva

segue positiva para a economia estadunidense nos próximos meses, a despeito

dos riscos derivados da incerteza no plano comercial, mas não deve influenciar

nas expectativas em torno do movimento da taxa de juros na próxima reunião do

FOMC. Nesta frente, o mercado já tem como certo um corte de pelo menos 25

pontos base.

BRASIL

Mercados... O Ibovespa encerrou a sessão de hoje com leve oscilação positiva,

cotado aos 103.856 pontos. O dólar fechou em queda de 0,18% cotado aos R$

3,76, e os DIs mantiveram a estabilidade. A percepção de risco país, medida pelo

CDS de 5 anos, fechou em leve alta, e opera ao redor de 128 pontos base.

Magazine Luiza...O principal destaque positivo do dia. As ações da varejista

fecharam em alta de 4,44%, reflexo principalmente pela possibilidade de uma

liberação do saque das contas do FGTS pelo governo, como medida de estímulo à

economia. Outro ponto importante foi a revisão para cima do preço-alvo da

companhia por grandes casas de análise.

Eletrobrás... As ações da Eletrobrás (ELET3) fecharam em forte alta no pregão

de hoje, dando sequência ao movimento positivo de ontem, em função da

possível inclusão da estatal no Programa Nacional de Desestatização (PND). De

acordo com o Valor Econômico, o texto enviado ao congresso deverá ser ‘mais

enxuto’ do que o previsto no governo Temer, e o processo de privatização não

entrará em debate no Congresso, mas será decidido entre a União e o comando

da estatal.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 103.856 0,08% 2,86% 18,17% 17:22:00

BRL (R$/US$) 3,77 0,10% 2,24% 3,08% 17:59:59

DI Jan 20 5,70% -2 p.p. -38 p.p. -85 p.p. 17:59:45

DI Jan 21 5,57% 0 p.p. -46 p.p. -179 p.p. 17:59:57

CDS 5 anos (em p.b.) 130 1 p.p. -35 p.p. -78 p.p. 18:30:58

MGLU3  R$ 244,39 4,44% GOLL4  R$         38,30 -4,11%

ELET3  R$   40,35 3,99% SMLS3  R$         37,63 -1,90%

ELET6  R$   40,70 3,88% CSNA3  R$         17,27 -1,88%

LAME4  R$   17,06 3,65% JBSS3  R$         23,49 -1,51%

SUZB3  R$   34,75 3,21% IRBR3  R$         91,40 -1,43%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.984 -0,65% 1,45% 19,05% 18:04:39

Dow Jones (EUA) 27.220 -0,42% 2,33% 16,69% 18:04:40

Nasdaq (EUA) 8.185 -0,46% 2,24% 23,36% 18:16:01

IPC (México) 42.552 -1,01% -1,41% 2,19% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 388 -0,37% 0,72% 14,81% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.535 -0,55% 1,48% 12,00% 12:35:30

DAX (Alemanha) 12.341 -0,72% -0,47% 16,88% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.572 -0,76% 0,59% 17,78% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.469 -0,31% 0,91% 7,27% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.932 -0,20% -1,58% 17,55% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.673 0,49% 0,82% 18,19% 04:24:17
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Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos.

RENDA FIXA

FUNDOS

“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. “

research@guideinvestimentos.com.br

EQUIPE ECONÔMICA

Ricardo Sitonio Maia

rmaia@guideinvestimentos.com.br

sales@guideinvestimentos.com.br

Cristiano Hajjar

chajjar@guideinvestimentos.com.br

Guilherme Diniz

gdiniz@guideinvestimentos.com.br

Rodrigo Ramalho 

rramalho@guideinvestimentos.com.br

SALES

João Falconi

jfalconi@guideinvestimentos.com.br

Victor Beyruti Guglielmi

vbeyruti@guideinvestimentos.com.br

Conrado Magalhães

cmagalhaes@guideinvestimentos.com.br

Rafael Passos 

rpassos@guideinvestimentos.com.br

POLÍTICA

Gustavo Morgado

gmorgado@guideinvestimentos.com.br


