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RESUMO

No exterior, semana tem início positivo para ativos de risco. As bolsas de NY fecharam

em alta, após anúncio da prorrogação da trégua para tarifas adicionais à China pelo

presidente americano, Donald Trump. Na Europa, o dia não foi diferente, e as principais

bolsas avançaram. Em paralelo, o dólar operou em baixa frente aos principais pares; e as

commodities mantiveram o viés mais negativo. No Brasil: o Ibovespa recuou, ficando

próximo aos 97 mil pontos.

CENÁRIO EXTERNO

Sobre o Brexit: Corbyn por um segundo plebiscito... O atual líder do Partido Trabalhista e

da oposição no Parlamento Britânico, Jeremy Corbyn, sucumbiu à pressão dos membros

da sua própria coligação e concordou em defender um novo referendo para o Brexit.

Segundo Corbyn, a oposição irá fazer tudo ao seu alcance para prevenir uma saída da UE

sem acordo e para se opor ao Brexit baseado no acordo amplamente rejeitado de

Theresa May. Para isso, ele se comprometeu a chamar e a apoiar uma nova votação do

público sobre a questão. Apesar do apoio do Partido Trabalhista não garantir um segundo

plebiscito, o mercado digeriu bem a declaração de Corbyn, e a libra esterlina reverteu

baixa e fechou em alta.

Sobre o barril: queda acentuada... O petróleo apresentou a maior queda das últimas 4

semanas, repercutindo tweet de Donald Trump de que a economia global não suportaria

mais uma alta dos preços. O ativo vinha acumulando uma alta de 22% no ano, por conta

de anúncios de corte de produção pela OPEP e seus aliados no início do ano, mas a mais

nova pressão do presidente americano, que coloca o grupo em um impasse, teve impacto

imediato sobre o mercado. O brent, que iniciou o dia acima dos US$ 67/barril, sofreu

uma queda de 3,7% e fechou a sessão abaixo dos US$ 65/barril.

BRASIL

Mercados... Ao contrário do que esperávamos pela manhã, a bolsa recuou, e pressões de

alta foram registradas nos mercados de juros. O Ibovespa ampliou as perdas, mas

encerrou próximo dos 97 mil pontos, pressionadas pelas ações de Petrobras, Bradesco,

Itaúsa e Cielo. A queda foi limitada pelos papéis de CSN, Usiminas e Via Varejo. O dólar

teve ligeira alta, e oscilou próximo de R$3,74. O CDS de 5 anos, que mede a percepção de

risco país, recuou mais de 2% (ao redor de 161 pontos base).

Sobre o Ibovespa... Petrobras foi destaque de baixa nesta sessão, acompanhando a forte

queda do petróleo nos mercados internacionais. Enquanto isso, CSN e Usiminas foram

beneficiadas pelos avanços das negociações envolvendo EUA-China.

Sobre Via Varejo... Os papéis de Via Varejo operaram com forte volatilidade nesta sessão.

Abriram o pregão em queda, pressionado pela notícia de leilão de venda de 40 milhões de

ações ON pelo Grupo Pão de Açúcar. Vale notar: o volume representa pouco mais de 3%

do capital da varejista. No final da tarde, entretanto, os papéis já recuperaram as perdas

e encerrou em forte alta. A venda do ativo segue como principal direcionador para as

ações de VVAR3.

Sobre a Previdência... Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara dos Deputados,

admitiu que a instalação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) deve

acontecer apenas depois do Carnaval. Havia a expectativa de que a CCJ fosse instalada

amanhã (26). Entretanto, Maia Maia ainda negocia alguns pontos com o PT para concluir

as comissões permanentes da Casa. Lembrando: a CCJ será presidida pelo PSL e o

partido ainda discute quem será o presidente indicado.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 97.240 -0,66% -0,16% 10,64% 18:23:00

BRL (R$/US$) 3,75 -0,01% -2,67% 3,58% 17:59:57

DI Jan 20 6,47% 3 p.p. ####### -8 p.p. 17:59:55

DI Jan 21 7,12% 7 p.p. ####### -24 p.p. 17:59:57

CDS 5 anos (em p.b.) 161 -3 p.p. -10 p.p. -46 p.p. 18:49:40

CSNA3  R$   13,10 5,65% CIEL3  R$         10,90 -3,96%

VVAR3  R$     4,97 5,30% SMLS3  R$         48,50 -3,00%

USIM5  R$   10,21 2,92% HYPE3  R$         27,11 -2,41%

UGPA3  R$   54,47 1,81% PETR3  R$         30,50 -2,40%

BTOW3  R$   47,23 1,64% MGLU3  R$       173,70 -2,36%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.796 0,12% 3,40% 11,54% 18:20:00

Dow Jones (EUA) 26.092 0,23% 4,37% 11,85% 18:20:01

Nasdaq (EUA) 7.554 0,36% 3,75% 13,85% 18:50:36

IPC (México) 43.664 -0,17% -0,74% 4,86% 18:16:01

STOXX 600 (Europa) 372 0,26% 3,77% 10,23% 13:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.184 0,07% 3,08% 6,77% 13:35:30

DAX (Alemanha) 11.505 0,42% 2,97% 8,96% 14:30:18

CAC 40 (França) 5.232 0,31% 4,79% 10,59% 14:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.528 0,48% 3,63% 7,56% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.961 5,60% 14,58% 18,74% 05:30:00

ASX 200 (Austrália) 6.186 0,31% 5,48% 9,56% 03:06:23
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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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