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RESUMO  

 

As bolsas da Europa encerraram o dia em baixa, e os 

mercados de NY também seguiram este movimento. As 

preocupações referente ao ritmo da economia global seguem 

no radar dos investidores. O dólar seguiu mais fraco no 

exterior; e commodities também mantiveram o viés mais 

negativo. Por aqui, o Ibovespa acompanhou o exterior, e 

recuou próximo de 1%. O leilão de linha de transmissão foi o 

grande destaque do dia. 
 

CENÁRIO EXTERNO 
  
  
Mercados... As bolsas da Europa encerraram o dia com viés 

negativo. O índice Stoxx 600, por exemplo, recuou mais de 1%. 

Por sinal, as bolsas da Alemanha, Reino Unido, Espanha e 

França renovaram as mínimas dos últimos 2 anos. Nos EUA, o 

dia também não foi dos mais favoráveis. O dólar seguiu mais 

fraco frente às moedas do G-10 e maioria dos emergentes. As 

commodities, neste contexto, também tiveram um dia mais 

negativo. Em suma, a sessão foi mais um “sell-off” 

generalizado, reflexo da cautela dos investidores com 

crescimento global e aperto monetário dos BC desenvolvidos. 

  

Shutdown... O Senado americano aprovou ontem à noite o 

projeto orçamentário de “curto-prazo” que evitaria o fechamento 

parcial do governo até fevereiro. A expectativa era de que o 

acordo seria votado ainda hoje pela Câmara. Contudo, Trump 

se recusou a assinar a proposta. Em suas palavras, Trump 

disse que o acordo não libera verbas suficientes para a 

fiscalização da fronteira com o México. O prazo para que o 

documento seja aprovado é 6ª feira (21). Mais: o risco do 

“shutdown” volta a ser iminente. O ruído trouxe uma pressão 

adicional aos mercados de risco internacionais. 

 

BRASIL 

 

Mercados... O Ibovespa encerrou a sessão em queda baixa, 

em linha com o exterior. O índice seguiu pressionado pelo setor 

de consumo e ações de Petrobras. Esta última acompanha a 

desvalorização do petróleo. Na outra ponta, Cemig e Ultrapar 

foram as maiores contribuições positivas para o índice. O 

índice caminha para a 3ª queda na semana.  

  

O leilão de Transmissão... O leilão da Aneel para a construção 

de linhas de transmissão de energia terminou com todos os 16 

lotes arrematados nesta 5ª feira (20). Destas, 4 foram 

arrematados pela Neoenergia, controlada pela espanhola 

Iberdrola. Ao todo, os investimentos contratados somam R$ 

13,2 bilhões. O valor é recorde para um leilão de linhas de 

transmissão de energia. Superou, até mesmo, os R$ 12,7 

bilhões em investimentos do leilão de abril do ano passado. 

  

Um pouco mais sobre os mercados... Assim como no exterior, 

o dólar recuou por aqui, e os juros futuros seguiram o mesmo 

movimento de alta. Em parte, estes movimentos refletem o 

ceticismo com relação à economia global, e atritos envolvendo 

Trump-Congresso. Não nos surpreende. Ainda pela manhã, 

comentamos que em meio ao cenário externo ainda negativo, 

teriamos um dia fraco para os mercados.  
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 85.302 -0,43% -4,69% 11,65% 17:54:00

BRL (R$/US$) 3,84 1,35% 0,59% -13,83% 17:59:59

DI Jan 19 6,40% 0 p.p. - -47 p.p. 17:40:53

DI Jan 21 7,39% -7 p.p. - -167 p.p. 17:59:59

CDS 5 anos (em p.b.) 208 2 p.p. -5 p.p. 46 p.p. 18:09:07

CMIG4  R$   13,62 4,61% CIEL3  R$           9,02 -5,45%

BTOW3  R$   39,59 3,77% USIM5  R$           9,26 -4,54%

GOLL4  R$   25,48 3,62% GGBR4  R$         14,58 -3,76%

SBSP3  R$   30,66 2,92% PETR4  R$         21,57 -3,06%

HYPE3  R$   30,67 2,27% RADL3  R$         57,70 -3,04%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.480 -1,09% -10,16% -7,26% 17:54:23

Dow Jones (EUA) 22.909 -1,83% -10,30% -7,32% 18:10:03

Nasdaq (EUA) 6.546 -1,40% -10,70% -5,18% 18:10:02

IPC (México) 41.664 0,67% -0,17% -15,58% 17:49:23

STOXX 600 (Europa) 337 -1,45% -5,85% -13,52% 15:15:15

FTSE 100 (Reino Unido) 6.712 -0,80% -3,84% -12,69% 14:35:29

DAX (Alemanha) 10.611 -1,44% -5,74% -17,86% 15:30:17

CAC 40 (França) 4.692 -1,78% -6,22% -11,67% 15:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 20.393 -2,84% -8,76% -10,42% 04:15:03

SHANGAI (China) 2.536 -0,52% -2,01% -23,31% 06:30:01

ASX 200 (Austrália) 5.506 -1,34% -2,85% -9,22% 04:13:21

https://blog.guide.com.br/textos/bolsonaro-venceu-e-o-mercado-com-isso/
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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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