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RESUMO  
 
As bolsas de globais operaram em queda, repercutindo a quebra das 
conversas entre China e EUA. Em NY, o Nasdaq liderou as baixas, 
repercutindo as recentes investidas do governo contra a gigante 
chinesa, Huawei, que prejudicou o desempenho de papéis do setor 
de tecnologia. O dólar (DXY) seguiu operando próximo da 
estabilidade. Na Zona do Euro, os mercados seguiram a mesma 
tendência baixista, também puxados pela queda de ativos do setor 
de tecnologia. Por aqui, o Ibovespa recuperou parte da perda mais 
acentuada que registrou na semana passada, com ganhos ainda 
limitados pela incerteza do plano político brasileiro.  
 
CENÁRIO EXTERNO 
 
Guerra comercial derruba “Techs”... O presidente estadunidense, 
Donald Trump, declarou estar “muito feliz” com o andamento da 
guerra comercial com a China e reforçou que a economia chinesa não 
irá superar a americana enquanto estiver governando. Segundo 
Trump, os Estados Unidos estariam ganhando “bilhões de dólares” 
no processo e “obviamente a China não está tão bem como os EUA”. 
Com isso, o presidente americano sinalizou que não há pressa da 
parte dos americanos em retomar negociações, fato que pesou sobre 
os ânimos do mercado na sessão desta 6ªF. O setor mais prejudicado 
no dia foi o de tecnologia, tendo em vista a decisão recente dos EUA 
pelo bloqueio da atuação da Huawei – que adquire insumos de 
diversas companhias americanas – em solo americano. 
 
BRASIL 
 
Mercados... Após turbulências na semana anterior, o Ibovespa fechou 
em alta. O dólar, influenciado pela cena política, chegou a avançar 
pela manhã, mas fechou em linha com a abertura. O CDS de 5 anos, 
que mede a percepção de risco país, manteve-se estável aos 184 
pontos base. No mercado de juros, os DIs tiveram forte recuo após o 
estresse sofrido pelo mercado na semana passada.  
 
Sobre os destaques de alta... Os papéis de Petrobras e Banco do 
Brasil, estatais sujeitas às volatilidades do cenário político, estiveram 
entre as maiores altas do Ibovespa. Junto a elas, as ações de bancos 
também foram destaque positivo do índice. 
 
Sobre os destaques de baixa... O risco do rompimento da barragem 
da Vale, em Barão de Cocais, fez com que os papéis da companhia 
operassem em queda. Falamos a respeito do tema no Guide 
Empresas de hoje. O risco de rompimento de uma nova barragem 
seria extremamente prejudicial para a Vale, com impactos nos danos 
de imagem à Companhia, além de maiores provisões para 
pagamento de multas e indenizações. Ainda na ponta negativa, as 
ações de Suzano também tiveram destaque negativo no dia de hoje. 
Após as valorizações recentes devido à alta do dólar, os papéis da 
produtora de celulose sofreram ajuste na sessão. 
 
Mesmo texto... O secretário da previdência, Rogério Marinho, negou 
que o Congresso estaria trabalhando em uma nova proposta de 
reforma da previdência, substituindo a apresentada pelo governo. 
Segundo o secretário, o Congresso poderá alterar a proposta 
apresentada, como ocorre em outras  PECs, e o que interessa ao 
governo é o impacto fiscal que será gerado pela reforma.  
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 91.987 2,22% -4,53% 4,66% 17:07:00

BRL (R$/US$) 4,10 -0,04% -4,42% -5,35% 17:22:26

DI Jan 20 6,44% -3 p.p. -2 p.p. -12 p.p. 17:19:12

DI Jan 21 6,95% -10 p.p. -8 p.p. -41 p.p. 17:21:35

CDS 5 anos (em p.b.) 183 -1 p.p. 12 p.p. -24 p.p. 17:21:55

BRKM5  R$   40,56 10,55% SUZB3  R$         37,30 -1,84%

CYRE3  R$   16,28 6,68% VALE3  R$         46,85 -1,82%

MRFG3  R$     7,18 6,37% FLRY3  R$         19,02 -0,42%

MULT3  R$   22,84 5,89% BRAP4  R$         29,40 0,10%

CMIG4  R$   13,22 5,84% GGBR4  R$         13,76 0,15%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.840 -0,67% -3,58% 13,30% 17:07:30

Dow Jones (EUA) 25.680 -0,33% -3,43% 10,08% 17:20:01

Nasdaq (EUA) 7.702 -1,46% -4,85% 16,08% 17:22:27

IPC (México) 43.505 0,14% -2,45% 4,48% 17:02:26

STOXX 600 (Europa) 377 -1,06% -3,55% 11,79% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.311 -0,51% -1,45% 8,66% 12:35:29

DAX (Alemanha) 12.041 -1,61% -2,45% 14,04% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.359 -1,46% -4,08% 13,27% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.302 0,24% -4,30% 6,43% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.871 -0,41% -6,75% 15,11% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.476 1,74% 2,38% 14,69% 04:36:05
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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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