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RESUMO Preocupações a cerca da desaceleração econômica global regiram mais um

dia pouco favorável para ativos de risco ao redor do muno. Na Europa, os principais índices

tiveram sessões de baixa. O Stoxx 600 caiu 1,14%. Nos EUA, o S&P 500 recuou 1,88%. O dólar

(DXY) recua frente aos seus principais pares, revertendo tendência altista da semana

passada. O preço do petróleo (brent) também sofreu com pressão e volta a rondar os

US$59/barril, caindo 2,0% no dia. No Brasil, o Ibovespa dá sequência as perdas dos últimos

dias, que se intensificaram no fim do pregão.

CENÁRIO EXTERNO

Nada mudou... As discussões sobre o orçamento americano de final de ano segue em um

impasse – desde a terça feira (11) Trump não tem contado com os democratas. O principal

empecilho para um acordo é a demanda do Presidente pela liberação de U$5 bilhões para a

construção de um muro na fronteira com o México. Caso um acordo não seja alcançado até

sexta-feira (21) o resultado será um fechamento parcial do governo, em que 6 de 15

departamentos deixarão de funcionar pela falta de verbas. Vamos acompanhar...

Data marcada... A Primeira Ministra Britância, Theresa May, definiu a data da votação do

acordo do Brexit no Parlamento para a terceira semana de janeiro do ano que vem,

contrariando os pedidos da oposição de votar antes do natal.

BRASIL

Mercados... O Ibovespa deu sequência as perdas dos últimos dias, e encerrou em baixa, puxada

pelos papéis de Itaú, Bradesco e B3. Do lado mais positivo, destacam-se os papéis da Vale,

Embraer e Usiminas. A liquidez, entretanto, é reduzida, afinal, a semana é agitada em termos

de agenda: nesta 3ª feira (18) tem a divulgação da ata do Copom; na 4ª feira (19) ocorre a

decisão do Federal Reserve; e na 5ª feira (20) será divulgado o Relatório Trimestral de

Inflação (RTI). O vencimento de opções sobre ações limitou o volume ainda nessa sessão. O

movimento foi de R$ 6,1 bilhões.

Sobre a Embraer... O acordo aprovado pelo Conselho de Administração da Embraer, que une os

negócios da companhia brasileira com a Boeing, já está no Palácio do Planalto. É necessário o

aval do governo para o negócio ser concluído. O prazo para a avaliação é de 30 dias, e

encerra em 16 de janeiro de 2019. Após o aval da União, teremos a ratificação pela diretoria,

aprovação dos acionistas e órgãos antitrustes. A Parceria Estratégica Embraer-Boeing inclui:

(1) criação de uma JV no segmento comercial (20% EMBRAER / 80% BOEING); (2) criação de

uma JV do KC-390 (51% EMBRAER / 49% BOEING); e (3) contratos operacionais de longo prazo

relacionados a Engenharia, Propriedade Intelectual, P&D, Acesso a Sites e Supply Chain.

Seguimos otimistas com a conclusão do deal.

Sobre a Cessão Onerosa... O tema da Cessão Onerosa ficou de fora da pauta da reunião do

CNPE (Conselho Nacional de Política Energética), marcada para esta 2ª feira (17). De acordo

com Márcio Félix, secretário-executivo do MME, o governo ainda estuda como viabilizar o envio

de informações para o TCU neste ano. Ainda assim, o governo aprovou a realização de 2

leilões: (1) a 16º rodada de licitação, sob regime de concessão, está prevista para 2 de outubro

de 2019; e (2) também foram definidos os valores de bônus de assinatura e os percentuais de

óleo a ser pago para a União na rodada de partilha do pré-sal. Este último leilão deve ser

realizado em 1º de novembro de 2019.

Ele vai... Onyx Lorenzoni, futuro ministro da Casa Civil, disse que Jair Bolsonaro (PSL) irá

participar do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, de 21 a 25 de janeiro. “Está

definido. Bolsonaro me deu o comando para a partir de 2ª feira tratar disso”, afirmou

Lorenzoni.

Mais sobre os mercados... O dia foi de volatilidade para o dólar. No início do dia, a moeda

americana operou em alta. O cenário externo contribui para isto, em nossa visão. Afinal, os

ruídos em torno de uma desaceleração econômica global, e barreiras relacionadas ao Brexit,

seguem concentrando as atenções dos investidores. Ao longo da tarde, entretanto, o dólar

perdeu forças e encerrou em queda, acompanhando a percepção de risco país, medida pelo

CDS de 5 anos., que também recuou Os comentários e as declarações de Paulo Guedes,

reforçando o viés liberal na economia do próximo governo, renovaram os ânimos dos

investidores locais.

APITO FINAL
17 de Dezembro de 2018

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 86.390 -1,21% -3,48% 13,07% 18:05:30

BRL (R$/US$) 3,90 0,26% -0,90% -15,11% 17:59:58

DI Jan 19 6,40% 0 p.p. -2 p.p. -47 p.p. 17:53:58

DI Jan 21 7,45% -5 p.p. -44 p.p. -161 p.p. 17:59:58

CDS 5 anos (em p.b.) 198 -1 p.p. -10 p.p. 36 p.p. 18:20:35

USIM5  R$     9,79 4,37% MRFG3  R$           5,56 -3,47%

EMBR3  R$   21,34 2,94% B3SA3  R$         26,52 -3,03%

SMLS3  R$   45,05 2,62% QUAL3  R$         13,65 -2,85%

CSNA3  R$     9,26 1,98% IGTA3  R$         38,26 -2,84%

BRAP4  R$   30,42 1,98% RENT3  R$         27,54 -2,69%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.551 -1,88% -7,58% -4,59% 18:05:59

Dow Jones (EUA) 23.639 -1,91% -7,44% -4,37% 18:20:52

Nasdaq (EUA) 6.766 -2,10% -7,71% -2,00% 18:20:52

IPC (México) 40.458 -2,07% -3,06% -18,03% 18:00:52

STOXX 600 (Europa) 343 -1,14% -3,98% -11,80% 14:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 6.773 -1,05% -2,97% -11,90% 14:35:29

DAX (Alemanha) 10.772 -0,86% -4,31% -16,61% 15:30:17

CAC 40 (França) 4.800 -1,11% -4,08% -9,65% 15:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.507 0,62% -3,78% -5,53% 04:15:02

SHANGAI (China) 2.598 0,16% 0,38% -21,44% 06:30:02

ASX 200 (Austrália) 5.658 1,00% -0,16% -6,71% 04:12:20

https://blog.guide.com.br/textos/bolsonaro-venceu-e-o-mercado-com-isso/
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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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