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RESUMO

Lá fora, bolsas encerraram a semana em tom negativo. Investidores acompanharam

mais uma rodada de resultados mistos, além de um aumento de tensões após

apreensão de navio petroleiro britânico no Estreito de Hormuz. O dólar e os yields

das treasuries avançaram, em movimento de correção, após queda mais acentuada

de ontem. Aqui, o Ibovespa encerrou a sessão em baixa, acompanhando movimento

de queda verificado no exterior.

CENÁRIO EXTERNO

Mercados... Mercados globais encerraram a semana em tom negativo. Em NY, o S&P

reverteu alta e o petróleo intensificou ganhos após a divulgação da notícia de que o

Irã apreendeu um navio petroleiro que transitava pelo Golfo Persa. Mais cedo,

presidente do Fed de St. Louis, James Bullard – considerado por muitos o oficial

mais dovish do BC americano –, reforçou que é a favor de um corte de 25 bps e

deixou claro que ainda não vê a necessidade cortes mais agressivo na taxa de juros

americana.

Mais sobre os mercados... A fala de Bullard deu sequência ao movimento de

correção de alta para o dólar e os yield dos Treasuries americanos, que havia

começado quando uma porta-voz do Fed de NY anunciou que a fala de John Williams,

na tarde de ontem, não teria intenção de sinalizar uma postura mais agressiva do

BC americano no curto prazo, mas sim fazer menção a um estudo acadêmico e

estrutural baseado em 20 anos de pesquisa.

Resultados... Na frente dos resultados corporativos, mais uma rodada mista: a

American Express Co. recuou, com um aumento significativo com as despesas com o

seu programa de pontos, e a Microsoft Corp. se valorizou após superar até

estimativas dos mais otimistas.

BRASIL

Mercados... A bolsa recuou na sessão de hoje, enquanto que o câmbio e os juros

fecharam a sessão no positivo. O Ibovespa encerrou pouco acima dos 103 mil

pontos. O CDS de 5 anos, que mede a percepção de risco país, também recuou

(redor de 128 pontos base). O quadro externo, refletindo a perspectiva de um menor

corte na taxa de juros dos EUA, deu o tom aos negócios locais.

Construção Civíl... As construtoras tiveram uma sessão de realização dos ganhos do

pregão de ontem com a expectativa de redução dos juros de bancos para

financiamentos imobiliários. MRV teve a maior queda do índice com - 4,2%; enquanto

EZTC recuou -2,8% e CYRE3 caiu -2,7%.

Setor Financeiro... Os bancos tiveram uma sessão negativa no pregão de hoje,

pressionando o Ibovespa. A queda das ações do setor foi influenciada pela notícia do

jornal O Globo dando detalhes sobre a delação premiada de Antonio Palocci, onde os

principais bancos brasileiros fizeram doações para o PT com o objetivo de obter

benefícios em troca. O setor teve queda generalizada com destaque negativo para

as ações preferencias de Itaú (-2,46%), Bradesco (-2,13%) e as units do Santander

(-2,23%).
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 103.452 -1,21% 2,46% 17,71% 17:24:00

BRL (R$/US$) 3,75 -0,79% 2,65% 3,49% 17:45:00

DI Jan 20 5,69% -1 p.p. -40 p.p. -87 p.p. 17:43:15

DI Jan 21 5,55% 2 p.p. -48 p.p. -181 p.p. 17:37:47

CDS 5 anos (em p.b.) 129 -1 p.p. -26 p.p. -79 p.p. 17:03:55

BRFS3  R$   33,45 1,49% MRVE3  R$         19,02 -4,28%

NATU3  R$   56,78 1,03% SUZB3  R$         33,08 -4,06%

JBSS3  R$   23,90 0,42% MGLU3  R$       238,05 -3,62%

EMBR3  R$   19,33 0,36% UGPA3  R$         20,19 -3,07%

EGIE3  R$   46,90 0,34% LREN3  R$         47,15 -2,98%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.977 -0,62% 1,18% 18,74% 17:20:00

Dow Jones (EUA) 27.154 -0,25% 2,08% 16,40% 17:20:01

Nasdaq (EUA) 8.146 -0,74% 1,75% 22,78% 17:45:01

IPC (México) 41.607 -0,03% -3,60% -0,08% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 387 0,12% 0,62% 14,69% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.509 0,21% 1,12% 11,60% 12:35:30

DAX (Alemanha) 12.260 0,26% -1,12% 16,11% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.552 0,03% 0,24% 17,37% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.467 2,00% 0,90% 7,26% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.924 0,79% -1,84% 17,25% 05:30:01

ASX 200 (Austrália) 6.700 0,77% 1,23% 18,67% 03:49:16
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Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos.

RENDA FIXA

FUNDOS

“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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