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RESUMO: Seguindo relatos de um desacordo nas negociações 
comerciais entre China e Estados Unidos, bolsas de NY perderam 
fôlego e apagaram valorizações acumuladas ao longo da sessão. O 
dólar, medido pelo DXY, também se perdeu força contra seus 
principais pares. Na Zona do Euro, o Brexit se manteve à frente no 
noticiário, mas não atrapalhou o bom desempenho dos mercados, que 
fecharam em alta – antes do anúncio do possível novo impasse no 
front da guerra comercial. Aqui, as atenções se voltaram para o 
discurso conjunto de Bolsonaro e Donald Trump, que seguiu a visita do 
presidente brasileiro à Casa Branca.  
 
CENÁRIO EXTERNO 
 
Sobre o Brexit: nova extensão só com propósito... Antecipando a 
possibilidade de um pedido de Theresa May pela extensão da data do 
Brexit, o negociador-chefe do lado europeu no assunto, Michel 
Barnier, declarou à mídia que isso só será possível caso seja 
apresentado um propósito para o atraso. Apesar disso, Barnier sugeriu 
que uma extensão mais longa aumentam as chances de um “soft 
Brexit” – em que o Reino Unido fique mais alinhado com a UE – ou até 
de um lançamento de um novo referendo, e sinalizou que as 
autoridades da Zona do Euro não estariam inclinadas a oferecer ao 
governo britânico a escolha sobre o cumprimento do período de 
prorrogação.  Mais cedo, o porta-voz de Theresa May, James Slack, 
havia dito que uma saída da UE na data estipulada inicialmente (29 de 
março) não é mais viável, fato que deve motivar a Premiê a aceitar um 
atraso mais longo – mesmo que contra a sua vontade.  
 
Sobre a guerra comercial: ruídos ainda incomodam mercado... Segundo 
fontes da Bloomberg, apesar do otimismo que vem sendo mostrado 
por Donald Trump, negociadores americanos apresentaram 
preocupação pelo fato de que autoridades chinesas estariam voltando 
atrás em alguns termos acordados previamente entre as partes. A 
notícia de que ainda existe desacordo entre as partes, mesmo depois 
de negada por autoridades do alto escalão do governo Trump, 
repercutiu de forma negativa no mercado, transformando em perdas 
os ganhos que NY vinha apresentando ao longo de toda a sessão.  
 
BRASIL 
 
Mercados... No dia seguinte a mais um recorde, o Ibovespa apresentou 
leve alta até o período da tarde, mas passou a cair no fim do pregão e 
perdeu o nível dos cem mil. As maiores altas do índice foram Vale, 
Petrobrás e Usiminas. Na ponta negativa, Rumo, CSN e Suzano 
registraram as maiores perdas. O dólar teve leve queda, ficando aos 
R$ 3,78, e os juros longos fecharam em baixa – ainda com uma 
perspectiva positiva para a reforma da previdência. O CDS, que mede 
a percepção do risco país, teve mais um dia de queda, atingindo os 149 
pontos base. 
  
Ibovespa... A Vale informou que a Justiça autorizou a retomada das 
atividades na barragem de Laranjeiras, no complexo de Brucutu. 
Contudo, as operações de Brucutu permanecerão paralisadas, 
aguardando os desdobramentos da referida decisão judicial no âmbito 
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de MG. Os 
papéis de Petrobras, por sua vez, foram impulsionados por novas 
notícias a respeito do contrato da cessão onerosa, que indicam que o 
valor a ser pago pelo governo ficará próximo dos US$ 9 bilhões. Por 
fim, a Usiminas foi beneficiada pela alta dos preços do vergalhão de 
aço na bolsa de Xangai, reflexo das promessas do governo chinês de 
acelerar a aprovação de projetos de construção para estimular o 
crescimento.  
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 99.588 -0,41% 4,19% 13,31% 17:21:00

BRL (R$/US$) 3,79 0,04% -0,89% 2,40% 17:38:51

DI Jan 20 6,37% 1 p.p. -1 p.p. -18 p.p. 17:30:13

DI Jan 21 6,91% -1 p.p. -8 p.p. -45 p.p. 17:30:51

CDS 5 anos (em p.b.) 150 -3 p.p. -13 p.p. -57 p.p. 17:38:24

GOLL4  R$   30,42 5,41% RAIL3  R$         19,46 -4,89%

USIM5  R$   10,92 5,30% SUZB3  R$         45,38 -4,54%

CYRE3  R$   18,00 4,17% CSNA3  R$         15,68 -3,80%

CIEL3  R$   11,12 2,96% JBSS3  R$         14,99 -3,60%

VALE3  R$   51,90 2,85% HYPE3  R$         27,10 -3,56%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.833 -0,01% 1,73% 12,99% 17:20:00

Dow Jones (EUA) 25.887 -0,10% -0,11% 10,97% 17:20:01

Nasdaq (EUA) 7.724 0,12% 2,54% 16,41% 17:38:51

IPC (México) 42.379 0,40% -1,04% 1,77% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 384 0,57% 3,08% 13,81% 13:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.324 0,34% 3,52% 8,86% 13:35:30

DAX (Alemanha) 11.788 1,13% 2,37% 11,64% 14:30:17

CAC 40 (França) 5.426 0,24% 3,54% 14,70% 14:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.567 -0,08% 0,85% 7,75% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.091 -0,18% 5,10% 23,94% 05:30:01

ASX 200 (Austrália) 6.188 -0,04% 0,30% 9,59% 03:04:31
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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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