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RESUMO:

Bolsas mundiais operaram com viés de baixa. Em NY, os mercados operaram sem direção

única, em dia que foi marcado pelo recuo mais acentuado dos yields das treasuries

americanas. O dólar (DXY) também recuou frente aos seus principais pares. O setor de

tecnologia teve mais uma sessão negativa nos EUA – lideradas por uma desvalorização

mais forte dos papéis da Apple –, enquanto as companhias da indústria e de consumo

tiveram desempenhos mais positivos. Na Zona do Euro, os principais índices registraram

perdas nesta 2ª feira, apesar da boa leitura de um indicador de confiança elevar as

expectativas sobre a economia alemã. Aqui, ruídos do plano político seguiram regendo os

movimentos do mercado, e o Ibovespa encerrou mais uma sessão no vermelho (-0,08%),

aos 93.662 pontos.

CENÁRIO EXTERNO

Na Alemanha: enfim uma leitura positiva... O índice que mede o clima de negócios do

Instituto de Pesquisa Econômica de Munique (Ifo) surpreendeu as expectativas de

mercado (98,5 pts) e registrou a primeira alta dos últimos 7 meses, com uma leitura de

99,6 pts. Esta melhora de confiança por parte das companhias alemãs veio de forma

inesperada e foi bem recebida após a pesquisa do PMI da indústria alemã trazer a pior

leitura para o setor dos últimos 6 anos. Seguindo o anúncio da pesquisa, o yield do bund
de 10 anos superou a marca do zero, e o euro ganhou força contra o dólar.

BRASIL

Mercados... O Ibovespa reduziu as suas perdas no começo desta tarde, mas sem fôlego

para encerrar com ganhos. No final do pregão, o índice recuou próximo de 0,1%, abaixo

dos 94 mil pontos. O fluxo de notícias mais negativas em torno da reforma da Previdência

e o mau humor do exterior foram fatores que pressionam os ativos locais para baixo.

Como temos ressaltado, seguimos muito influenciados pelo front político local e cenário

internacional, que tem sido pressionado pela divulgação de dados fracos de atividade por

todo o globo.

Mais sobre os mercados... O dólar seguiu em baixa frente ao real, enquanto os DIs

seguiram sem direções claras, mas também com viés baixista. O pano de fundo, como já

falamos, é o futuro da Previdência, além da atenção em torno de indicadores de atividade,

que podem trazer novas sinalizações de que a economia brasileira esta retomando uma

trajetória crescente.

Toma lá da cá da Previdência... No Brasil, o clima de guerra que se instaurou entre Jair

Bolsonaro e Rodrigo Maia seguiu como o grande gerador de volatilidade. De um lado,

Bolsonaro já declarou que não pretende “ceder às chantagens da velha política”, e insiste

que a responsabilidade de articulação da reforma da Previdência agora é do Congresso.

Do outro, Maia não se nega a continuar atuando pela Previdência, mas avisa que, se o

governo não trabalhar a base, não terá os 308 votos necessários para aprovar a PEC da

Previdência. Por ora, a reforma da Previdência segue sem rumo dentro do Congresso.

Vamos acompanhar...

Emprego... Os dados do CAGED de janeiro registraram a criação líquida de 173.139

empregos nos postos de trabalho formal. Na série com ajuste sazonal o saldo ficou

positivo em 48.396 postos, um aumento de 5,5% na comparação com o mesmo período

do ano anterior. O resultado veio bem acima da mediana das expectativas do mercado

(Bloomberg), de um saldo positivo de 90 mil empregos no mês, e volta a sinalizar algum

acúmulo de tração do mercado de trabalho brasileiro, que em patinado nas últimas

medições – tanto na PNAD quanto no CAGED. Comentamos o dado no nosso Flash Macro.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 93.662 -0,08% -2,01% 6,57% 17:22:00

BRL (R$/US$) 3,85 1,34% -2,56% 0,68% 17:59:59

DI Jan 20 6,46% -3 p.p. 0 p.p. -9 p.p. 17:59:55

DI Jan 21 7,03% -11 p.p. -5 p.p. -33 p.p. 17:59:59

CDS 5 anos (em p.b.) 176 -2 p.p. 15 p.p. -31 p.p. 18:06:01

KROT3  R$   11,21 3,13% CSAN3  R$         43,48 -3,78%

CMIG4  R$   14,14 2,61% CIEL3  R$           9,60 -3,52%

ELET3  R$   34,60 2,58% NATU3  R$         40,10 -3,37%

ESTC3  R$   26,38 2,13% BTOW3  R$         41,19 -3,08%

MRFG3  R$     5,84 2,10% KLBN11  R$         16,78 -2,21%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.798 -0,08% 0,50% 11,63% 17:20:00

Dow Jones (EUA) 25.517 0,06% -1,54% 9,39% 17:59:11

Nasdaq (EUA) 7.638 -0,07% 1,39% 15,11% 18:06:59

IPC (México) 42.703 0,97% -0,28% 2,55% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 374 -0,45% 0,41% 10,86% 13:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.178 -0,42% 1,45% 6,68% 13:35:30

DAX (Alemanha) 11.347 -0,15% -1,47% 7,46% 14:30:18

CAC 40 (França) 5.261 -0,18% 0,38% 11,20% 14:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 20.977 -3,01% -1,91% 4,81% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.043 -1,97% 3,47% 22,02% 05:30:00

ASX 200 (Austrália) 6.126 -1,11% -0,69% 8,50% 03:48:22

http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Flash Macro_CAGED_FEV19.pdf
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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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