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RESUMO

As bolsas da Europa encerraram a sessão em alta, e os mercados de Nova York

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

mercado acompanhando o discurso mais leve de Mario Draghi, do BCE, e menores

tensões comerciais. No Brasil, o Ibovespa avançou, e ultrapassou os 99 mil pontos.

No mercado de câmbio, e de juros, pressões baixistas. Por aqui, os investidores

seguiram de olho no andamento da reforma da Previdência na Câmara.

CENÁRIO EXTERNO

Mercados... As principais bolsas globais operaram com ganhos substanciais na

véspera de mais um anúncio de decisão de política monetária pelo FOMC. A

renovação da possibilidade de que um acordo comercial seja firmado entre China e

Estados Unidos impulsionou o desempenho de ativos de risco na sessão, e bolsas

americanas voltaram a se aproximar das máximas históricas. O dólar (DXY)

registrou um leve avanço, e os juros das treasuries abriram. Na Europa, ativos de

risco seguiram a mesma tendência de alta, tendo declarações mais dovish do

presidente do BCE como mais um driver positivo nesta 3ªF.

Quem é vivo... O Presidente Donald Trump declarou que teve uma boa conversa com

a sua contraparte chinesa, Xi Jingping, e abriu a possibilidade para a volta das

negociações comerciais. Segundo o Presidente americano, ele e Xi Jingping irão se

reunir durante o encontro da cúpula do G20, nos dias 28 e 29 deste mês, em Osaka

(Japão). Ainda Trump “twitou” que times de negociadores de ambos os lado irão se

encontrar para retomar negociações antes da reunião. A notícia veio para o alívio

de investidores, que estavam no limbo quando se tratava ao firmamento de um

acordo entre as duas maiores economias globais, e desencadeou uma onda de

ganhos em diversas bolsas globais.

BRASIL

Mercados... O Ibovespa subiu puxado pelas ações de B3, Vale e bancos. Do lado

negativo, os papéis da JBS e BRF foram destaques. O quadro externo mais positivo, e

commodities em dia de ganhos, sustentaram a alta do índice. O dólar foi pressionado

para baixo, em linha com o exterior; e os DIs (isto é, os mais longos) também

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

país, medida pelo CDS de 5 anos, também tem queda: 3%, e opera ao redor de 160

pontos base.

Sobre os bancos... A sessão foi de recuperação para o setor de bancos. Nos últimos

dias, os papéis financeiros seguiram pressionados, diante da expectativa de

elevação de tributos (em especial, a CSLL), conforme previsto no projeto da reforma

da Previdência apresentado pelo relator Samuel Moreira (PSDB-SP). Hoje,

entretanto, a mídia local disse que o relator já estuda rever o texto. Isto foi algo que

deu fôlego aos papéis de bancos.

Sobre os frigoríficos... BRF, JBS, Marfrig e Minerva recuaram nesta sessão,

refletindo os receios dos investidores com as fortes chuvas nos EUA dos últimos

dias. Especula-se que o clima desfavorável impacte a produção de grãos, utilizado

nas rações dos animais. A queda não é de hoje. O milho já é negociado nas máximas

desde 2014.

Sobre a Previdência... O governo teve dificuldade em conseguir quórum para iniciar

as discussões do relatório de Samuel Moreira (PSDB-SP). Era necessária a presença

de, pelo menos, 25 deputados para começar a sessão (marcada para 9h). Só foi

atingido o número próximo das 10h. Para a votação, o governo briga para pauta-la

até o dia 26. Vamos acompanhar.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 99.404 1,82% 2,45% 13,10% 17:25:00

BRL (R$/US$) 3,86 0,74% 1,62% 0,54% 17:59:59

DI Jan 20 6,09% 1 p.p. -38 p.p. -46 p.p. 17:59:59

DI Jan 21 6,03% 0 p.p. -102 p.p. -133 p.p. 18:12:47

CDS 5 anos (em p.b.) 161 -4 p.p. -22 p.p. -47 p.p. 19:03:55

B3SA3  R$   38,11 7,35% BRFS3  R$         28,20 -1,74%

BTOW3  R$   33,23 5,73% MRFG3  R$           6,61 -1,64%

BRKM5  R$   35,55 4,71% JBSS3  R$         20,59 -1,39%

GOAU4  R$     6,99 4,48% UGPA3  R$         21,34 -1,20%

BRAP4  R$   32,99 4,27% CMIG4  R$         14,59 -0,82%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.918 0,97% 6,02% 16,39% 17:55:05

Dow Jones (EUA) 26.466 1,35% 6,65% 13,45% 17:55:05

Nasdaq (EUA) 7.954 1,39% 6,72% 19,87% 18:16:01

IPC (México) 43.161 0,46% 0,96% 3,65% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 385 1,67% 4,26% 13,96% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.443 1,17% 3,93% 10,63% 12:35:30

DAX (Alemanha) 12.332 2,03% 5,16% 16,79% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.510 2,20% 5,80% 16,47% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 20.973 -0,72% 1,80% 4,79% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.890 0,09% -0,29% 15,89% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.570 0,60% 2,71% 16,36% 04:17:32
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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
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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
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