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RESUMO: As bolsas da Europa encerram a sessão em alta, e os mercados de Nova York

seguiram o mesmo rumo. Lá fora, o dia permaneceu favorável para ativos de risco, com o

mercado acompanhando os acordos envolvendo EUA-China. No Brasil, o Ibovespa se

recuperou, e encerrou próximo dos 100 mil pontos. No mercado de câmbio, e de juros,

pressões baixistas. Por aqui, os investidores seguem atentos à tramitação da Reforma da

Previdência.

CENÁRIO EXTERNO

Sobre o Brexit: votação vetada... O presidente da Casa dos Comuns britânica, John

Bercow, proibiu uma terceira votação do acordo de Theresa May no Parlamento. Segundo

Bercow, para que haja uma terceira votação, May deverá apresentar um novo acordo que

seja “substancialmente diferente” do texto que foi rejeitado na última sessão. A decisão

de Bercow aumenta a possibilidade de que o Reino Unido tenha de buscar uma extensão

da sua condição de membro da UE, o que daria mais tempo para a oposição “forçar” uma

reversão da decisão pela saída. May viajará a Bruxelas nesta 5ª feira para uma reunião

de cúpula, e a expectativa é que ela tenha de pedir uma extensão de prazo aos líderes da

UE – que tem o potencial de atrasar o processo em meses e até mais de um ano.

BRASIL

Mercados... O Ibovespa subiu puxado pelas ações de Ambev, Petrobras, e JBS. Do lado

negativo, os papéis do Banco do Brasil e Ultrapar foram destaques. O quadro externo

mais positivo no exterior, e commodities em dia de ganhos, sustentaram a alta do índice.

Registra-se: o índice Ibovespa chegou a superar a marca dos 100 mil pontos, pela 1ª vez

em sua história. O dólar é pressionado para baixo, em linha com o exterior; e os DIs

também recuam, diante do maior apetite à risco dos investidores. A percepção de risco

país, medida pelo CDS de 5 anos, também teve queda: 2%, e opera ao redor de 153 pontos

base.

Ibovespa... O fluxo de notícias corporativas fizeram “preço” nesta sessão. Os papéis

referentes ao setor de proteína animal apresentaram as maiores altas do índice. Afinal,

segue a expectativa de reabertura do mercado dos EUA para as exportações brasileiras

de carne bovina in natura. Desde meados de 2017, essas exportações estão proibidas

para os EUA, após a descoberta de que empresas brasileiras pagavam propina a fiscais

para escapar da supervisão sanitária.

Mais leilões... O governo publicou nesta 2ª feira (18), o edital para elaboração de estudos

técnicos para concessão de mais 22 aeroportos. O certame deverá ser divididos em 3

blocos. A estimativa é de investimentos de R$ 3,5 bilhões. Os terminais receberam 24

milhões de passageiros em 2017.

Sobre a Previdência dos militares... Mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes,

reiterou que a proposta de reforma da previdência dos militares estará pronta no dia 20.

Segundo o ministro, que se encontra nos EUA em sua 1ª visita oficial de Bolsonaro ao país

norte-americano, Bolsonaro deverá avaliar a proposta ao retornar a Brasília, na

madrugada desta 4ª feira (20). A intenção é que Bolsonaro aprove os ajustes na proposta

a tempo de enviar o projeto ao Congresso, neste mesmo dia. O envio da proposta dos

militares ao Congresso é importante para a tramitação da reforma da previdência dos

servidores públicos e privados.

Na agenda: IBC-Br... O indicador de atividade do Banco Central referente a janeiro

mostrou que a economia reverteu, na margem, a tendência de crescimento que já vinha

apresentando desde novembro e recuou 0,41% – uma surpresa negativa frente a

mediana das expectativas do mercado (-0,2%). Na comparação interanual, o indicador

registrou um avanço de 0,79%. Comentamos o dado no nosso Flash Macro.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 99.994 0,86% 4,61% 13,78% 17:23:00

BRL (R$/US$) 3,79 0,62% -0,93% 2,36% 17:56:34

DI Jan 20 6,35% -3 p.p. -4 p.p. -20 p.p. 17:54:43

DI Jan 21 6,93% -4 p.p. -7 p.p. -43 p.p. 17:54:54

CDS 5 anos (em p.b.) 153 -3 p.p. -9 p.p. -54 p.p. 17:56:35

BRFS3  R$   23,29 4,82% BRML3  R$         13,01 -1,21%

JBSS3  R$   15,55 4,71% ECOR3  R$           9,95 -1,09%

GOLL4  R$   28,86 4,57% RADL3  R$         67,92 -1,08%

CVCB3  R$   56,64 4,44% UGPA3  R$         54,50 -0,95%

CSNA3  R$   16,30 4,42% CCRO3  R$         12,96 -0,84%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.833 0,37% 1,74% 13,01% 17:20:00

Dow Jones (EUA) 25.914 0,25% -0,01% 11,09% 17:20:01

Nasdaq (EUA) 7.714 0,34% 2,42% 16,26% 17:56:37

IPC (México) 42.210 1,04% -1,43% 1,37% 15/03/2019

STOXX 600 (Europa) 382 0,27% 2,50% 13,17% 13:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.299 0,98% 3,17% 8,49% 13:35:30

DAX (Alemanha) 11.657 -0,25% 1,23% 10,40% 14:30:17

CAC 40 (França) 5.413 0,14% 3,29% 14,42% 14:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.585 0,62% 0,93% 7,84% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.096 2,47% 5,29% 24,16% 05:30:03

ASX 200 (Austrália) 6.191 0,25% 0,35% 9,64% 03:08:23

http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Flash Macro_IBCBR_JAN19.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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