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RESUMO

Lá fora, disputas no plano político internacional mantiveram
investidores cautelosos enquanto esperam por anúncios de novos
desenvolvimentos. O início de nova rodada de conversas entre
China e Estados Unidos é acompanhado de perto pelo mercado, e
ruído em torno de nova reunião do Brexit em Bruxelas (4ª feira)
mexe com expectativas. Nos EUA, Dow Jones e S&P 500
perderam fôlego ao fim do pregão, mas fecham o dia com ganhos
modestos. O dólar seguiu perdendo força no exterior, e se
desvalorizou frente a principais pares e moedas de emergentes.
Os juros das Treasuries americanas operaram em queda – o yield
da nota de 10 anos ficou ao redor de 2,64%. Já na Europa, bolsas
não conseguiram se recuperar, e fecham no campo negativo. No
Brasil, Ibovespa tem recuperação e volta a ficar próxima dos 98
mil pontos.
CENÁRIO EXTERNO

Sobre o Brexit: encontro marcado... Autoridades da UE e do Reino
Unido estão trabalhando em um novo texto para definir os termos
do “backstop” irlandês – ponto que tem causado maior
desconforto na discussão do Brexit. Segundo um dos oficiais
britânicos envolvidos nas conversas, a mais nova reunião entre
Theresa May e o Presidente da Comissão Europeia, Jean Claude
Juncker, marcada para esta quarta feira (20/02), será
“significativa”, uma vez que um esboço pode ser acordado já na
quinta feira. Na outra ponta, Juncker garantiu que não espera
grandes resultado do encontro e admitiu não saber o que a Premiê
britânica irá pedir. Vamos acompanhar...

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia % mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

97.570 1,10%

0,18%

11,02%

18:10:30

BRL (R$/US$)

3,72

0,38%

-2,00%

4,29%

17:59:59

DI Jan 20

6,39%

0 p.p.

-15 p.p. -16 p.p.

17:59:58

DI Jan 21

7,02%

2 p.p.

-32 p.p. -34 p.p.

17:59:53

163

1 p.p.

-9 p.p.

18:24:44

CDS 5 anos (em p.b.)

-44 p.p.

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

EGIE3

R$ 44,50

4,36% VVAR3

R$

5,30

-3,11%

NATU3

R$ 47,67

3,36% JBSS3

R$

14,71

-1,93%

CSAN3

R$ 43,52

3,13% USIM5

R$

9,20

-1,81%

QUAL3

R$ 15,61

3,04% CSNA3

R$

10,16

-1,26%

RADL3

R$ 59,24

2,88% LOGG3

R$

17,58

-1,24%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BRASIL

Mercados.... O Ibovespa flertou com o retorno aos 98 mil pontos
ao longo do dia, beneficiado pela expectativa do envio da
proposta da reforma da previdência, previsto para ocorrer
amanhã. A demissão de Gustavo Bebianno, confirmada no Diário
Oficial de hoje, não impactou o ânimo do mercado, que voltou a
renovar o patamar de 97500 pontos. Ao final do dia o governo
sofreu uma derrota no congresso, em matéria de menor
importância, porém, indica que Bolsonaro não enfrentará céu de
brigadeiro na lida com o parlamento. O dólar recuou -0,48%, aos
R$ 3,7164. Os DI’s futuros também recuaram na sessão de hoje,
refletindo a melhora de humor e a diminuição da aversão ao risco.
Destaques do Ibovespa... A sessão de hoje foi beneficiada com a
valorização dos papeis dos bancos, destaque para as ações de
Santander, Bradesco e Itaú. As ações da Petrobras também
tiveram bom desempenho, acompanhando a valorização do
petróleo no mercado internacional. Dentre os destaques positivos
do índice, Raia Drogasil que teve alta após duas quedas seguidas.
A expectativa com a divulgação dos resultados do 4T18 de Engie,
que serão divulgados após o pregão de hoje, mexiam
positivamente com o papel. Na ponta negativa, os papeis de JBS,
Usiminas, Log e Via Varejo compuseram os destaques negativos
do índice. JBS foi influenciada pela notícia de que a empresa
poderá ter que pagar até R$ 2 bilhões em danos causados ao
BNDES, após a descoberta de supostas irregularidades em
aportes de R$ 8 bilhões na companhia, pela operação Bullish,
deflagrada em maio de 2017.

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.780

0,15%

2,80%

10,89%

18:10:56

Dow Jones (EUA)

25.891 0,03%

3,57%

10,99%

18:20:01

Nasdaq (EUA)

7.487

2,82%

12,83%

18:25:54

IPC (México)

42.934 -0,11% -2,40%

0,19%

3,11%

18:05:53

-0,22%

2,87%

9,28%

13:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.179 -0,56%

3,02%

6,70%

13:35:30

DAX (Alemanha)

11.309 0,09%

1,22%

7,11%

14:30:18

CAC 40 (França)

5.161 -0,16%

3,36%

9,09%

14:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

21.303 0,10%

2,55%

6,43%

03:15:02

SHANGAI (China)

2.756

0,05%

6,62%

10,50%

05:29:59

ASX 200 (Austrália)

6.107

0,28%

4,13%

8,16%

03:06:28

STOXX 600 (Europa)

369

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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