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RESUMO

Bolsas globais terminam sessões em tom negativo. A preocupação em torno de um
arrefecimento econômico global pressionou o mercado, e investidores seguem
cautelosos enquanto acompanham os mais novos desenvolvimentos da trade war. Nos
EUA, os principais índices recuaram no dia, acompanhados de um aumento nos
retornos dos títulos de dívida do governo e da valorização do dólar (DXY). Na Zona do
Euro, as bolsas também fecharam o dia com perdas. O STOXX 600, que abrange
diversos ativos do bloco, recuou 0,28% nesta quinta feira. No Brasil, Ibovespa ficou
grande parte do dia no vermelho, mas retomou fôlego ao fim do dia e fechou em alta,
próximo dos 97 mil pontos.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia % mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

96.932 0,40%

-0,47%

10,29%

18:15:30

-0,87% -3,08%

3,14%

17:59:59

BRL (R$/US$)

3,76

DI Jan 20

6,45%

3 p.p.

-9 p.p.

-11 p.p.

17:59:50

DI Jan 21

7,10%

3 p.p.

-24 p.p. -26 p.p.

17:59:59

165

0 p.p.

-7 p.p.

18:34:45

CDS 5 anos (em p.b.)

-42 p.p.

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

CENÁRIO EXTERNO

Sobre a guerra comercial: China deve ir às compras... Segundo fontes da Bloomberg,
a China esta se propondo a comprar US$ 30 bilhões adicionais em produtos agrícolas
americanos. Esta medida esta sendo discutida na nova rodada de negociações em
Washington, onde autoridades de China e Estados Unidos estão trabalhando em
diversos Memorandos de Entendimento (MoU, sigla em inglês), com o objetivo de
formar a base para um acordo final. Além da agricultura, as áreas cobertas por estes
memorandos incluirão barreiras não tarifárias e transferências de tecnologia e de
propriedade intelectual. Por ora, nenhum grande desenvolvimento é esperado pelo
mercado, e o foco se voltará à reunião entre Trump e o vice-premiê chinês, Liu He,
marcada para amanhã, onde uma extensão da trégua tarifária deve ser negociada.
BRASIL

Mercados... O Ibovespa abriu a sessão em baixa, mas operou com leves ganhos ao
longo da tarde. O tema “Previdência” é algo que limita os ganhos do índice, que segue
próximo dos 97 mil pontos. Afinal, mercado monitora o tempo necessário para a
aprovação da reforma, e o quanto será desidratado o texto base no final do processo.
Vale notar: Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados, enviou mais
cedo a proposta da Previdência para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ),
dando início ao rito para a tramitação do texto.

Sobre o Ibovespa – Parte I... CSN foi destaque positivo da sessão, após divulgação do
balanço do 4º tri. Falamos disto no Guide Empresas. Outros papéis operaram com
forte ganhos: (i) Eletrobrás, em meio a notícia de que a capitalização deverá ocorrer
ainda esse ano; e (ii) Kroton, recuperando parte das perdas das últimas sessões.

Sobre o Ibovespa – Parte II... Na outra ponta, Via Varejo teve forte queda, refletindo
também os números mais fracos do 4T18. Mais: o papel intensificou as baixas após
anúncio do GPA, que deve prosseguir na venda de 3% de sua participação no capital
da empresa. O grupo ainda pretende vender os 36,27% restantes para um investidor
estratégico. Vamos acompanhar.

Ruídos na política... Mais cedo, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS),
disse, em entrevista na rádio Gaúcha, que Marcelo Álvaro, do ministério do Turismo,
só será demitido “se houver algo de gravidade”. Seja como for, a cautela dos
investidores segue com relação a reação do governo Bolsonaro e as denuncias
relacionadas a sua equipe. Afinal, tivemos recentemente o caso do Bebbiano, e novas
acusações podem trazer um impacto negativo na tramitação das reformas
estruturais que passarão na Câmara e Senado deste ano.

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

CSNA3

R$ 11,53

9,39% VVAR3

R$

4,67

-10,36%

SMLS3

R$ 49,98

5,64% UGPA3

R$

52,00

-4,92%

KROT3

R$ 11,18

5,27% GGBR4

R$

15,10

-4,43%

ELET3

R$ 36,60

4,51% GOAU4

R$

7,09

-3,41%

ELET6

R$ 38,76

3,47% GOLL4

R$

27,30

-3,36%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.775 -0,35%

2,62%

10,69%

18:20:00

Dow Jones (EUA)

25.851 -0,40%

3,40%

10,82%

18:20:01

Nasdaq (EUA)

7.460 -0,39%

2,44%

12,42%

18:35:13

IPC (México)

43.578 0,93%

-0,93%

4,65%

18:15:13

-0,28%

3,27%

9,70%

13:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.167 -0,85%

2,85%

6,53%

13:35:29

DAX (Alemanha)

11.423 0,19%

2,24%

8,19%

14:30:18

CAC 40 (França)

5.196

0,00%

4,07%

9,84%

14:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

21.464 0,15%

3,33%

7,24%

03:15:02

SHANGAI (China)

2.752 -0,34%

6,47%

10,34%

05:30:01

ASX 200 (Austrália)

6.139

4,68%

8,73%

03:05:31

STOXX 600 (Europa)

370

0,70%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

O IPCA-15.... O destaque, do lado macro, era o IPCA-15 de fevereiro. Segundo o IBGE, a
inflação acelerou frente a janeiro (+0,34% m/m, após +0,30%) e, em 12 meses,
passou de 3,77% para 3,73%. Educação e Habitação contribuíram para manter a
inflação em baixa.
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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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