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RESUMO  

 
Seguindo anúncio de alta de juros americanos pelo Fed, Wall Street 
perdeu forças e fechou com perdas para os principais índices. Já na 
Europa, onde os mercados fecharam antes do anúncio do FOMC, as 
principais bolsas fecharam as sessões com ganhos. No Brasil, 
Ibovespa reverteu os ganhos acumulados ao longo do dia e terminou 
a sessão no vermelho, em linha com NY. 
 

CENÁRIO EXTERNO 
  
Sobre o FOMC... O Fed confirmou as expectativas de mercado e 
aumentou a meta taxa de juros em 25 bps pela quarta vez em 2018. 
Em decisão unânime, que contou com a totalidade dos 10 votos, a 
meta subiu para 2,5% de 2,25%. Junto à decisão pelo aumento, a 
autoridade monetária americana diminuiu suas projeções para o PIB 
e inflação para os próximos anos e reduziu o “juro neutro” para a 
economia de 3% para 2,75%. A partir destas novas projeções, a 
estimativa do número de aumentos necessários no ano que vem 
passou de 3 para 2, o que sinaliza que uma pausa na política de 
aperto monetário esta próximo. Veja nosso Flash Macro no assunto! 
 
Vendas de moradias usadas... O número de vendas de moradias 
usadas nos Estados Unidos cresceu 1,9% no mês de novembro, em 
relação ao mês anterior, chegando a 5,32 milhões. Este resultado 
superou expectativas de mercado, de 5,17 milhões de vendas, mas 
representa uma queda de 7% em relação ao mesmo período do ano 
passado – a maior queda em comparações anuais desde 2011. Em 
suma, essa leitura sinaliza fim de ano fraco para o setor, que já vinha 
sofrendo nos meses anteriores.  
  
Retirada das tropas... Após aclamar a vitória sobre o ISIS na Síria em 
seu tweeter, o Presidente Donald Trump ordenou o inicio da retirada 
das tropas americanas do país. Por ora, ainda não esta claro como o 
futuro do envolvimento americano na área fica com esta mudança 
abrupta de política exterior. Vamos acompanhar...  
 
BRASIL 
 
Sobro Ibovespa... Após se manter em terreno positivo pela maior 
parte do dia, o principal índice de mercado Brasileiro fecha no 
vermelho. O movimento ficou em linha com as bolsas de NY, que 
caíram com a decisão do Fed de elevar a taxa de juro nos EUA. 
 
Movimentação no STF... Na tarde desta 4ª feira, o ministro Marco 
Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar 
para libertar os condenados em segunda instância que ainda têm 
recurso pendente de julgamento. A decisão pode acabar soltando 
inclusive o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e como foi tomada no 
último dia de funcionamento do STF, não haverá tempo de ser 
levada ao plenário. Vale ressaltar: a decisão não é de cumprimento 
automático – cabe a cada juiz do país responsável pela execução 
penal libertar os presos que se enquadram nesta situação – e o 
presidente do STF, Dias Toffoli, pode revogar a liminar ainda hoje.  
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 85.674 -1,08% -4,28% 12,14% 18:20:00

BRL (R$/US$) 3,90 0,33% -0,75% -14,98% 17:59:59

DI Jan 19 6,40% 0 p.p. -3 p.p. -47 p.p. 17:44:41

DI Jan 21 7,47% -4 p.p. -50 p.p. -159 p.p. 17:59:57

CDS 5 anos (em p.b.) 205 4 p.p. -2 p.p. 43 p.p. 18:42:24

BTOW3  R$   38,15 4,06% ELET3  R$         23,80 -4,11%

CMIG4  R$   13,02 2,92% VIVT4  R$         46,57 -3,98%

RAIL3  R$   16,60 2,15% ELET6  R$         27,57 -3,90%

CIEL3  R$     9,54 2,03% KROT3  R$           8,76 -3,74%

MULT3  R$   23,45 1,91% CYRE3  R$         14,96 -3,48%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.510 -1,41% -9,06% -6,11% 18:27:33

Dow Jones (EUA) 23.247 -1,81% -8,97% -5,96% 18:42:26

Nasdaq (EUA) 6.611 -2,55% -9,81% -4,23% 18:42:26

IPC (México) 41.348 1,05% -0,92% -16,22% 18:22:26

STOXX 600 (Europa) 342 0,31% -4,47% -12,25% 14:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 6.766 0,96% -3,07% -11,99% 14:35:30

DAX (Alemanha) 10.766 0,24% -4,36% -16,65% 15:30:17

CAC 40 (França) 4.777 0,49% -4,53% -10,07% 15:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 20.988 -0,60% -6,10% -7,81% 04:15:02

SHANGAI (China) 2.550 -1,05% -1,49% -22,91% 06:30:02

ASX 200 (Austrália) 5.581 -0,16% -1,53% -7,99% 04:07:22
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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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