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RESUMO

Lá fora, as leves altas para ativos de riscos continuaram
devido o início favorável da semana de divulgação dos
balanços de empresas americanas, durante temporada
de baixa atividade no verão do hemisfério norte. Aqui, o
Ibovespa fechou com uma leve queda, reflexo das
novas medidas previstas para o saque das contas do
FGTS e ainda em espera pela divulgação dos resultados
corporativos.

CENÁRIO EXTERNO

Mercados... Mercados globais deram continuidade ao
viés positivo da segunda-feira. Bolsas de NY encerraram
no verde após resultados melhores que o esperado nos
balanços de uma série de empresas como a Coca-Cola
e United Technologies. A média industrial da Dow Jones
encerrou o dia com alta 0.6%, enquanto a S&P e
Nasdaq registraram pequenos ganhos de 0.5% e 0.3%
respectivamente. Os investidores ainda aguardam a
divulgação da maioria dos resultados empresariais, que
serão publicados no decorrer da semana. Em relação as
commodities, o petróleo (Brent crude) continuou sua
valorização, registrando alta de 1.17%, devido à
melhora nas tensões comerciais entre China e Estados
Unidos, que devem tratar do assunto na segunda-feira,
quando a equipe americana pousa no país asiático para
dar continuidade ao processo de negociação.

Brasil

Mercados... O Ibovespa encerrou a sessão de hoje em
leve queda (0,24%) abaixo dos 104 mil pontos. O dólar
fechou em alta próxima de 1% cotado a R$ 3,776, e o DI
com vencimento para 2021 fechou com queda de 6
pontos base. O CDS de 5 anos, que mede a percepção
de risco país, fechou em leve queda, em torno de 127
pontos base.

FGTS... A divulgação antecipada pelo Valor de que o
primeiro saque das contas do FGTS será limitado a R$
500,00 e deverá ocorrer apenas em setembro provocou
reações opostas nas ações do índice. As ações de
empresas voltadas ao consumo sofreram quedas na
sessão de hoje, com destaque para Pão de Açúcar, Lojas
Renner e Magazine Luzia, que caíram em torno de 2%.
Na outra ponta, as construtoras desempenharam
positivamente, com Cyrela subindo 2,4% e MRV 1,4%,
refletindo um menor impacto no funding do crédito
imobiliário.

Cielo... As ações da Cielo encerraram o pregão de hoje
como a principal queda do índice (-3,5%). O impacto
negativo se deve a relatório divulgado por casa de
análise que coloca a Cielo em posição de competição
inferior na “guerra das maquinhas” do que seus pares
Stone, PagSeguro e mesmo com os novos entrantes
Linx e Totvs
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 103.704 -0,24% 2,71% 18,00% 17:22:00

BRL (R$/US$) 3,78 -1,01% 1,88% 2,72% 17:53:52

DI Jan 20 5,60% -5 p.p. -38 p.p. -95 p.p. 17:48:59

DI Jan 21 5,43% -6 p.p. -42 p.p. -193 p.p. 17:50:58

CDS 5 anos (em p.b.) 127 -1 p.p. -24 p.p. -80 p.p. 17:46:04

IRBR3  R$   95,24 3,24% CIEL3  R$           6,75 -3,57%

JBSS3  R$   25,62 3,10% SMLS3  R$         35,26 -2,76%

UGPA3  R$   19,85 2,58% QUAL3  R$         22,48 -2,68%

YDUQ3  R$   34,36 2,51% BRFS3  R$         33,75 -2,32%

CYRE3  R$   22,34 2,34% PCAR4  R$         88,24 -2,17%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 3.005 0,68% 2,17% 19,89% 17:20:00

Dow Jones (EUA) 27.349 0,65% 2,82% 17,24% 17:20:01

Nasdaq (EUA) 8.251 0,58% 3,06% 24,36% 17:53:52

IPC (México) 40.935 -0,66% -5,16% -1,69% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 392 0,98% 1,73% 15,96% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.557 0,56% 1,77% 12,32% 12:35:30

DAX (Alemanha) 12.491 1,64% 0,74% 18,30% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.618 0,92% 1,43% 18,76% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.621 0,95% 1,62% 8,02% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.900 0,45% -2,65% 16,28% 05:30:00

ASX 200 (Austrália) 6.725 0,50% 1,60% 19,10% 03:52:18
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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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