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RESUMO
Lá fora, seguiu o ambiente desfavorável para ativos de risco,
reflexo de um endurecimento de postura da China e dos Estados
Unidos no tocante à disputa comercial. Em NY, as bolsas
recuaram pelo segundo dia consecutivo e o dólar (DXY) seguiu
perdendo força contra seus principais pares. Na Zona do Euro,
índices de mercado caíram de forma acentuada, repercutindo a
notícia de que negociações comerciais com os EUA terão de
esperar uma melhora de cenário na disputa comercial americana
com a China. Aqui, o Ibovespa teve dia de forte volatilidade,
influenciada pela piora externa e pela melhora na cena política
brasileira.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

93.798 -0,60%

-2,65%

6,73%

16:57:00

-3,22%

-4,15%

17:12:07

BRL (R$/US$)

4,05

-0,24%

DI Jan 20

6,38% -3 p.p.

-5 p.p.

-18 p.p.

17:05:24

DI Jan 21

6,78% -7 p.p.

-18 p.p.

-58 p.p.

17:11:05

11 p.p.

-27 p.p.

17:12:06

CDS 5 anos (em p.b.)

181

2 p.p.

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

CENÁRIO EXTERNO
Sem previsão de melhora (pelo contrário)... A expectativa por
novas medidas retaliatórias seguiu pressionando os mercados
globais, até agora, sem previsão de melhora. Seguindo indícios
de que o governo americano planeja sancionar uma nova leva de
companhias chinesas, o porta-voz do ministro do Comércio
Exterior, Gao Feng, declarou que para que as negociações sejam
retomadas, os EUA devem alterar suas “práticas errôneas”. De
um lado, os Estados Unidos acusam Pequim de ter voltado atrás
em pontos pré-acordados, do outro os chineses repudiam a
escalada de tarifas impostas pelo governo de Donald Trump. A
fala de Gao Feng é mais uma sinalização de que a China não tem
interesse resumir as conversas, resta saber agora qual será a
reação dos americanos frente a esse novo impasse.

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

SMLS3

R$ 43,60

4,83% NATU3

R$

56,54

-8,07%

CIEL3

R$

2,74% BTOW3

R$

31,66

-4,92%

BBSE3

R$ 28,78

1,70% USIM5

R$

8,14

-3,67%

BRFS3

R$ 31,05

1,50% SBSP3

R$

41,04

-3,44%

KROT3

R$

1,37% UGPA3

R$

19,97

-3,34%

7,50

9,60

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BRASIL
Mercados... O Ibovespa oscilou forte no dia de hoje, fechando
próximo aos 93.800 – uma leve queda em relação ao fechamento
anterior. O mercado continuou atento a cena política, com o
Congresso voltado às aprovações de MPs. O dólar operou
próximo à estabilidade, fechando aos R$ 4,04. O CDS de 5 anos,
que mede a percepção de risco país, teve alta de dois pontos,
agora aos 181 pontos base. No mercado de juros, os DIs tiveram
mais um dia de queda, reflexo de uma cena política mais
positiva.
Petrobras... A forte queda do petróleo no mercado internacional,
com o Brent atingindo US$ 67 o barril, pressionou os papéis de
Petrobras na sessão.
Natura... Após a forte alta dos papéis da companhia na sessão de
ontem, as ações de Natura recuaram próximo ao valor de
fechamento de terça-feira, motivadas pelas dúvidas relacionadas
ao valor estimado de sinergia entre a Avon e a Natura.

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.820 -1,27%

-4,27%

12,49%

16:57:10

Dow Jones (EUA)

25.490 -1,11%

-4,15%

9,27%

17:12:12

Nasdaq (EUA)

7.628 -1,58%

-5,77%

14,97%

17:12:12

IPC (México)

42.802 -0,33%

-4,03%

2,79%

16:52:12

-1,42%

-4,49%

10,70%

12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.231 -1,41%

-2,52%

7,47%

12:35:29

DAX (Alemanha)

11.952 -1,78%

-3,17%

13,20%

13:30:17

CAC 40 (França)

5.281 -1,81%

-5,46%

11,64%

13:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

21.151 -0,62%

-4,98%

5,68%

03:15:02

SHANGAI (China)

2.853 -1,36%

-7,34%

14,38%

05:30:00

ASX 200 (Austrália)

6.492 -0,29%

2,63%

14,97%

03:56:22

STOXX 600 (Europa)

374

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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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
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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
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