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RESUMO
As bolsas da Europa continuaram no vermelho, após sessão negativa na Ásia. Nos EUA, as
bolsas também operaram em baixa. Ao redor das 18h, horário de Brasília, o índice S&P
500 recuava próximo de 2%. O dólar seguiu fraco no exterior, e os juros das Treasuries
recuaram, diante da busca por proteção. Os papéis de 10 anos oscilou por volta de 2,73%.
As commodities também tiveram um dia de baixa. O petróleo (brent) ficou na casa dos
US$68/barril. O índice VIX subiu ao redor de 3%, chegou aos 21 pontos.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia % mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

95.103 -0,94%

8,21%

8,21%

18:24:00

-1,17%

2,01%

2,01%

17:59:58

DI Jan 20

6,51% -4 p.p.

-9 p.p.

-4 p.p.

17:59:33

DI Jan 21

7,31% -3 p.p.

-9 p.p.

-5 p.p.

17:59:58

-37 p.p. -30 p.p.

18:41:14

BRL (R$/US$)

3,80

CDS 5 anos (em p.b.)

CENÁRIO EXTERNO
Sobre a Guerra Comercial... Autoridades do governo americano rejeitaram a proposta de
visita de dois vice-ministros do comércio chineses, Wang Shouwen e Liao Min. Ambos
chegariam aos EUA ainda nesta semana. O objetivo da visita seria a preparação inicial
para o encontro do Vice-Premier chinês, Liu He, e representante comercial dos Estados
Unidos, Robert Lighthizer, agendado para os dias 30 e 31de janeiro.
Um pouco mais sobre o encontro... Segundo os americanos, o motivo do cancelamento é a
falta de consenso em dois aspectos: (i) a transferência “forçada” de tecnologia; e (ii) a
reforma estrutural da economia chinesa. Vale notar: os dois pontos são considerados
críticos para o andamento das conversas e evidencia a dificuldade de que um acordo seja
firmado até Março.

BRASIL
Em Davos... O presidente Bolsonaro, pela manhã, fez discurso de pouco mais de 5 minutos
no Fórum que acontece na Suíça. Foi breve. Falou em “abrir a economia” e “simplificar as
normas” para facilitar “a vida de quem deseja empreender”. Mais: Bolsonaro prometeu
“integrar o Brasil ao mundo” e defender uma “reforma da OMC” para que haja mais
“segurança jurídica das trocas internacionais”. Em suma, o discurso não trouxe
novidades.
Sobre a Previdência... Bolsonaro desembarca em Brasília às 4h da madrugada desta 6ª
feira (25). Pela manhã deverá se reunir com os principais ministros para finalizar o
projeto de reforma do sistema de aposentadorias. A expectativa, entretanto, é que o texto
fique pronto apenas em fevereiro. “Nós estamos com 90% decidido. Ainda há 1 detalhe
aqui, 1 detalhe acolá. Nós vamos aprimorar na 6ª feira”, disse Onyx Lorenzoni.
E os mercados? A sessão já começou mais negativa por aqui. Isto estava em linha com
aquilo que esperávamos, diga-se de passagem. As incertezas com relação ao
crescimento econômico global, e falta de clarezas envolvendo a reforma da Previdência,
continuam a pressionar os ativos de risco doméstico. O Ibovespa perdeu forças, e
encerrou em queda. Na outra ponta, o dólar subiu, em linha com a percepção de risco
país (o CDS de 5 anos avançou mais de 3%, por volta de 177 pontos base).
Destaques do índice... Os papéis ligados ao setor de frigoríficos ficaram pressionados
nesta sessão, após anúncio de suspensão de importação de carne de frango da Arábia
Saudita de 33 frigoríficos brasileiros. BRF recuou 5%, enquanto JBS teve 1% de queda.
Na outra ponta, Braskem seguiu como destaque positivo no pregão, que contou com fluxo
de notícias favoráveis à petroquímica. Falamos disto no Guide Empresas.

177

5 p.p.

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

BRKM5

R$ 48,35

3,05% MRFG3

R$

5,70

-5,47%

VVAR3

R$

4,93

2,71% BRFS3

R$

23,26

-5,02%

ESTC3

R$ 29,25

1,74% GOLL4

R$

22,81

-3,43%

ECOR3

R$ 10,58

0,76% EMBR3

R$

19,48

-3,28%

MULT3

R$ 24,44

0,74% MGLU3

R$

162,05

-2,96%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.625 -1,71%

4,71%

4,71%

18:27:05

Dow Jones (EUA)

24.397 -1,25%

4,58%

4,58%

18:42:03

Nasdaq (EUA)

7.025 -1,84%

5,88%

5,88%

18:42:03

IPC (México)

43.636 -0,89%

4,79%

4,79%

18:22:02

-0,36%

5,17%

5,17%

14:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

6.901 -0,99%

2,58%

2,58%

14:35:30

DAX (Alemanha)

11.090 -0,41%

5,03%

5,03%

15:30:17

CAC 40 (França)

4.848 -0,42%

2,47%

2,47%

15:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

20.623 -0,47%

3,04%

3,04%

04:15:02

SHANGAI (China)

2.580 -1,18%

3,44%

3,44%

06:30:03

ASX 200 (Austrália)

5.859 -0,54%

3,76%

3,76%

04:05:31

STOXX 600 (Europa)

355

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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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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