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RESUMO

As bolsas de NY operaram em queda. Indícios de que o governo americano planeja

sancionar uma nova leva de companhias chinesas de tecnologia elevaram as

tensões entre as duas maiores economias globais e prejudicaram o desempenho de

ativos do setor. O dólar (DXY) e os juros das treasuries americanas operaram

próximos à estabilidade, reflexo da manutenção de um tom mais neutro em relação

à política monetária nas minutas do FOMC. Na Zona do Euro, ativos de risco

seguiram operando com viés negativo. Aqui, o Ibovespa registrou leves oscilações

na sessão, com investidores atentos às votações de uma série de MPs governistas

na Câmara e no Senado.

CENÁRIO EXTERNO

Fed mantém política de “paciência”... O Federal Reserve divulgou hoje a ata da

reunião do FOMC finda no 1º dia de maio, quando, em mais uma decisão de política

monetária, o resultado foi a manutenção do intervalo da taxa de juros. Segundo as

minutas do encontro, os membros do Comitê seguiram enxergando a continuidade

do crescimento sustentável da economia americana – mesmo que em um ritmo mais

moderado do que o registrado para o 1T19 –, a melhora das condições no mercado

de trabalho e a manutenção da inflação abaixo a sua meta de 2,0% a/a como

cenário mais provável a partir da decisão. Com isso, levando em consideração os

desenvolvimentos recentes na economia global e a falta de pressões inflacionárias,

o Fed reforçou que seguirá paciente na determinação dos próximos passos da

política monetária dos EUA. Em suma, apesar de o mercado precificar um movimento

de corte da taxa como mais provável que um aumento, o BC sinalizou que seguira

com uma postura neutra, e que qualquer movimento será decidido a partir da

análise de indicadores econômicos e das leituras em torno dos desenvolvimentos na

economia mundial.

BRASIL

Mercados... O Ibovespa teve um dia de leves oscilações, pautado mais uma vez por

um maior protagonismo do legislativo federal, o que dá ânimo aos investidores

quanto ao andamento das reformas. Assim, o índice encerrou em linha com o

fechamento do dia anterior, próximo aos 94.500. O dólar também oscilou ao longo

do dia, chegando aos R$ 4,01, mas voltou ao patamar dos R$ 4,04. O CDS de 5 anos,

que mede a percepção de risco país, manteve-se aos 178 pontos base. No mercado

de juros, os DIs recuaram levemente.

Sobre Natura... A fabricante de cosméticos teve suas ações figurando entre as

maiores altas do índice com a notícia de que a companhia está próxima de adquirir a

Avon

Gol... As ações da companhia aérea tiveram forte alta com a perspectiva da

aprovação da MP das aéreas no Senado, nesta quarta-feira. Cobrimos o tema em

nosso Guide Empresas de hoje.

Sabesp... A oscilação dos papéis da estatal paulista continua, mais uma vez

impulsionada pela MP do saneamento, que altera o marco legal do setor. Com sua

aprovação, os municípios, responsáveis pelo saneamento, poderão assinar

contratos com empresas privadas. É importante lembrar que a privatização da

Sabesp só poderá ocorrer com a aprovação da MP. Caso contrário, o governo

paulista irá optar pela capitalização.

Novo projeto... Bolsonaro disse hoje que o governo vai apresentar, em breve, um

projeto que poderá gerar mais caixa do que a reforma da previdência. O presidente

não deu maiores detalhes, mas disse que não será via aumento de impostos:

“Ninguém aguenta mais essa questão”, disse Bolsonaro. Vamos acompanhar.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 94.363 -0,13% -2,07% 7,37% 17:11:30

BRL (R$/US$) 4,04 -0,09% -3,06% -4,00% 17:26:30

DI Jan 20 6,41% 0 p.p. -3 p.p. -14 p.p. 17:11:43

DI Jan 21 6,86% -1 p.p. -15 p.p. -50 p.p. 17:26:12

CDS 5 anos (em p.b.) 179 0 p.p. 8 p.p. -29 p.p. 17:25:55

NATU3  R$   61,50 9,43% BTOW3  R$         33,27 -3,84%

GOLL4  R$   23,50 5,38% MRFG3  R$           6,83 -2,98%

SBSP3  R$   42,50 3,91% ECOR3  R$           8,58 -2,39%

CSNA3  R$   17,14 3,13% BRDT3  R$         23,00 -1,84%

CIEL3  R$     7,30 2,96% MULT3  R$         22,88 -1,80%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.856 -0,28% -3,04% 13,94% 17:11:30

Dow Jones (EUA) 25.777 -0,39% -3,07% 10,50% 17:20:01

Nasdaq (EUA) 7.751 -0,45% -4,26% 16,81% 17:26:30

IPC (México) 42.924 -0,62% -3,75% 3,08% 17:06:30

STOXX 600 (Europa) 379 -0,08% -3,11% 12,30% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.334 0,07% -1,13% 9,01% 12:35:30

DAX (Alemanha) 12.169 0,21% -1,42% 15,25% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.379 -0,12% -3,71% 13,70% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.283 0,05% -4,38% 6,34% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.892 -0,49% -6,06% 15,95% 05:30:04

ASX 200 (Austrália) 6.511 0,16% 2,93% 15,31% 03:52:22



www.guide.com.br

Apito Final
Research

3

“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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