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RESUMO: As bolsas de NY acumularam ganhos nesta quinta feira,
com investidores digerindo a postura mais “dovish” sinalizada pelo Fed
após reunião do FOMC ontem. O dólar (DXY) se recuperou de uma
baixa que já durava 4 dias, e se valorizou contra os seus principais
pares. Na Zona do Euro, os mercados se movimentaram sem direção
única, com a bolsa de Londres se valorizando 0,9% enquanto em
Frankfurt, o Dax recuou 0,5%. Aqui, o Ibovespa seguiu repercutindo os
ruídos advindos da esfera política – com a prisão do ex-presidente,
Michel Temer, à frente no noticiário –, e fechou com uma baixa de
1,3%, aos 96.729 mil pontos.
CENÁRIO EXTERNO
Sobre o Brexit: na mão da UE... Após receber pedido pela extensão de
prazo do Brexit, os líderes da UE têm duas decisões importantes a
tomar sobre o tema. O primeiro ponto é o quão longa será a
prorrogação caso May consiga aprovar seu acordo em Parlamento –
texto que já foi rejeitado duas vezes na Casa dos Comuns britânica.
Em seguida, e em respostas ao cenário mais provável, será decidido
qual será o caminho a ser tomado caso May falhe novamente. Por ora,
a expectativa é que a Premiê britânica seja oferecida uma entre duas
saídas: um divórcio desordenado (sem acordo) ou a manutenção do
Reino Unido como membro da União Europeia por um período mais
extenso.

BRASIL
Mercados... O Ibovespa iniciou a sessão em queda, repercutindo a
divulgação do projeto que altera as regras da previdência dos
militares, anunciada no final do dia de ontem. A reforma prevê uma
economia de R$ 97,3 bilhões em dez anos, mas vem acompanhada de
uma reestruturação das carreiras militares ao custo de R$ 86,8 bilhões
no período. Assim, a economia líquida seria de somente R$ 10,5
bilhões, e o fato de que o texto pode ser (e provavelmente será)
retratado como um privilégio deve dificultar o trâmite da reforma na
Câmara. Ainda pela manhã, a notícia das prisões do ex-presidente
Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco também mexeram com
o mercado, pressionando o índice para a mínima do dia.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

96.729 -1,34%

1,20%

10,06%

17:25:00

-1,06%

2,23%

17:58:36

BRL (R$/US$)

3,80

-0,51%

DI Jan 20

6,36%

3 p.p.

-7 p.p.

-19 p.p.

17:57:45

DI Jan 21

6,87%

2 p.p.

-21 p.p.

-49 p.p.

17:58:16

163

3 p.p.

-2 p.p.

-44 p.p.

17:57:56

CDS 5 anos (em p.b.)

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas
SUZB3

R$ 45,25

3,15% BTOW3

R$

46,75

-6,31%

CSAN3

R$ 46,44

1,11% LAME4

R$

18,27

-5,58%

RADL3

R$ 66,50

0,76% GOLL4

R$

29,15

-5,02%

VALE3

R$ 50,89

0,65% CIEL3

R$

10,36

-3,99%

TIMP3

R$ 12,58

0,48% CYRE3

R$

17,20

-3,75%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Mercados (2)... No período da tarde, o Ibovespa passou a reduzir suas
perdas, com os investidores aproveitando a queda de alguns papéis
para montar posição. O dólar também foi impactado com o noticiário
político, atingindo a máxima do dia, acima dos R$ 3,83. À tarde, a
moeda americana se desvalorizou, permanecendo na faixa dos R$ 3,80
até o final do pregão. O CDS brasileiro, que mede o risco-país, chegou
aos 164 pontos base, se valorizando +9% em apenas dois dias.
Enquanto isso, os juros futuros fecharam em linha com o dia anterior.
Ibovespa... Mesmo em dia de queda e forte volatilidade no mercado,
os papéis de Vale, Gerdau e Suzano apresentaram ganhos devido à
baixa relevância que o cenário local reflete no resultado das
companhias. Na ponta negativa, as maiores quedas foram dos papéis
de Lojas Americanas e B2W, que divulgaram seus resultados abaixo
das expectativas do mercado.
Prisões e previdência... Existe o receio de que as prisões ocorridas no
dia de hoje possam complicar o andamento da reforma da
previdência. O ex-ministro Moreira Franco é casado com a sogra do
atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é forte
apoiador da reforma, o que gera a preocupação de que novos ruídos
sejam originados no plano político – principalmente no momento de
difícil articulação vivido pelo governo.

Maiores Baixas

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.855

1,09%

2,53%

13,88%

17:20:00

Dow Jones (EUA)

25.963 0,84%

0,18%

11,30%

17:57:59

Nasdaq (EUA)

7.839

1,42%

4,07%

18,14%

17:58:36

IPC (México)

43.251 0,22%

1,00%

3,87%

17:16:01

381

-0,04%

2,12%

12,75%

13:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.355

0,88%

3,97%

9,32%

13:35:30

DAX (Alemanha)

11.550 -0,46%

0,30%

9,39%

14:30:17

CAC 40 (França)

5.379 -0,07%

2,64%

13,70%

14:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

21.609 0,20%

1,05%

7,96% 20/03/2019

SHANGAI (China)

3.101

0,35%

5,46%

24,36%

05:30:02

ASX 200 (Austrália)

6.167

0,03%

-0,03%

9,22%

03:05:32

STOXX 600 (Europa)

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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