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RESUMO

Lá fora, o cenário foi de recuperação para ativos de risco. O dólar (DXY) se

fortaleceu contra seus principais pares e commodities mantiveram viés altista. No

Brasil, a melhora na cena política impulsionou os ganhos do Ibovespa, que já se

beneficiava de uma revirada positiva no cenário externo. O índice fechou com alta de

2,76%, aos 94.485 pontos.

CENÁRIO EXTERNO

Mercados... Mercados globais operaram em alta nesta 4ªF, recuperando parte das

perdas registradas na sessão anterior. As bolsas de NY avançaram após o anúncio

de que o governo americano permitiu o uso de equipamentos de Huawei por algumas

companhias por um prazo adicional de 90 dias. O dólar, medido pelo DXY, se

valorizou contra seus principais pares e voltou a operar acima dos 98 pontos. Na

Zona do Euro, os mercados seguiram a mesma tendência altista, com o setor de

tecnologia liderando as altas no dia.

Sobre a Guerra Comercial: retaliação iminente... Segundo o embaixador chinês em

missão na UE, após decisão do governo americano de proibir a operação da gigante

de tecnologia chinesa, Huawei, nos EUA, não deve demorar para que haja uma

resposta por parte da China. Segundo Ming, os direitos e interesses da companhia

chinesa estariam sendo ignorados e, portanto, o governo chinês deverá

“necessariamente” adotar medidas para que isso seja acertado.

BRASIL

Mercados... A expectativa de que o governo consiga destravar as MPs em estado de

pausa no Congresso – o que melhora a perspectiva sobre a aprovação da reforma

da Previdência futuramente – impulsionou os ganhos do Ibovespa, que já se

beneficiava de uma melhora no cenário externo. O índice fechou com alta de 2,76%,

aos 94.485 pontos. . Assim, o dólar teve mais um dia de queda, voltando aos R$ 4,05,

e O CDS de 5 anos, que mede a percepção de risco país, retornou aos 178 pontos

base. No mercado de juros, os DIs tiveram mais um dia de forte recuo.

Sobre o Ibovespa... O cenário local mais positivo beneficiou as ações do índice como

um todo. O setor de bancos foi o maior responsável pela alta do Ibovespa, seguido

pelos papéis de Petrobras, B3 e Ambev. Do lado negativo, destaque para os papéis

de JBS e BRF. A alta recente dos papéis de frigoríficos, somada à desvalorização do

dólar, gerou um movimento de realização dos lucros entre os investidores. Contudo,

continuamos otimistas quanto ao setor de proteína animal. O avanço da gripe suína

africana na Ásia pode ter um impacto significativo na oferta global de carnes, como

uma queda de 20% na produção de suínos na China. Assim, há a expectativa de que

o país asiático aumente consideravelmente o volume de importações, beneficiando

as companhias brasileiras.

MPs de volta a pauta... O Centrão, em acordo com o Presidente da Câmara, Rodrigo

Maia (DEM), decidiu pautar hoje a MP 863, que extingue o limite de capital

estrangeiro nas empresas aéreas nacionais. O grupo decidiu também colocar em

votação a MP 870, que trata da reestruturação dos ministérios do governo, nesta

4ªF (22). O voto das medidas representa a primeira vitória do jovem governo após a

semana mais desafiadora desde que foi instalado. Principalmente devido ao acordo

que garante o voto da MP dos ministérios, o retorno da Esplanada de Temer

confirmaria a inabilidade do Executivo de articular com o Congresso, além de sérias

consequências orçamentarias.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 94.485 2,76% -1,94% 7,51% 17:23:00

BRL (R$/US$) 4,04 1,41% -2,96% -3,90% 17:50:24

DI Jan 20 6,42% -3 p.p. -4 p.p. -14 p.p. 17:45:19

DI Jan 21 6,86% -11 p.p. -17 p.p. -50 p.p. 17:50:23

CDS 5 anos (em p.b.) 178 -5 p.p. 7 p.p. -29 p.p. 17:49:34

CSNA3  R$   16,62 7,99% JBSS3  R$         22,44 -6,54%

GOLL4  R$   22,30 6,95% BRFS3  R$         30,04 -5,59%

BRKM5  R$   43,15 6,81% MRFG3  R$           7,04 -1,95%

CVCB3  R$   50,30 6,34% SUZB3  R$         36,98 -0,78%

BBAS3  R$   49,23 5,71% SBSP3  R$         40,90 -0,46%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.864 0,85% -2,77% 14,26% 17:20:00

Dow Jones (EUA) 25.877 0,77% -2,69% 10,93% 17:20:01

Nasdaq (EUA) 7.786 1,08% -3,83% 17,34% 17:50:24

IPC (México) 43.190 -0,76% -3,16% 3,72% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 380 0,54% -3,03% 12,39% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.329 0,25% -1,20% 8,93% 12:35:30

DAX (Alemanha) 12.143 0,85% -1,63% 15,01% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.385 0,50% -3,60% 13,84% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.272 -0,14% -4,43% 6,28% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.906 1,23% -5,60% 16,52% 05:30:03

ASX 200 (Austrália) 6.500 0,37% 2,76% 15,12% 03:54:30
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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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