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RESUMO  
 
Lá fora, mercados operaram com uma maior aversão ao risco. 
Uma piora de perspectiva em torno de desenvolvimentos chave 
para a economia global contribuiu para a queda das principais 
bolsas globais. No Brasil, o Ibovespa recuou 1,9%, reflexo de um 
ajuste de expectativas em torno do tempo de aprovação para a 
reforma da Previdência.  
  
CENÁRIO EXTERNO 
 
Mercados… Mercados globais operaram com uma maior aversão 
ao risco nesta 3ªF. A piora se deu após o governo americano 
sinalizar que o firmamento de um acordo comercial com a China 
seria improvável durante o encontro de líderes do G20. Além 
disso, o presidente do Fed declarou que os riscos para a 
economia americana haviam se elevado em discurso nesta tarde, 
mas ainda sem sinalizar a iminência de um corte na taxa de juros 
já em julho – evento precificado como certo pelo mercado –, o 
que contribuiu para o pior desempenho dos ativos de risco na 
sessão. Em NY, o S&P registrou a maior queda das últimas 3 
semanas, e o dólar (DXY) avançou contra seus principais pares. 
Do outro lado do atlântico, ativos de risco europeus seguiram a 
mesma tendência de baixa, mesmo que com menos intensidade, 
e o Stoxx 600 caiu 0,1%.  
 
Confiança em baixa... O índice de confiança do Consumidor, 
fabricado através de pesquisas realizadas pelo Conference Board, 
recuou ao menor nível desde setembro de 2017. O indicador 
registrou uma leitura de 121,5 em junho, valor que veio abaixo da 
mediana das expectativas de mercado (131, segundo a 
Bloomberg), e que reflete uma pior percepção dos americanos 
em torno da sua economia e do mercado de trabalho em meio às 
tensões comerciais que o país enfrenta. De maneira geral, o 
índice ainda segue a um patamar elevado, e a ameaça de Donald 
Trump de impor tarifas sobre importações advindas do México 
no início do mês – que foi mais tarde retirada pelo presidente 
americano – pode ter contribuído para a piora de expectativas. 
Apesar disso, o pior desempenho do dado vem como mais um 
em uma série indicador conflitante para a atividade economia 
americana, e a manutenção da incerteza que isso tem promovido 
é algo que pode diminuir de forma mais relevante a expectativa 
do consumidor americano em sua economia.  
 
BRASIL 
 
Mercados... O Ibovespa operou em franca queda hoje, voltando a 
operar próxima dos 100 mil pontos, reflexo de uma piora do 
ambiente externo, além de um ajuste de expectativas em torno 
do tempo de aprovação para a reforma da Previdência. O dólar 
avançou, cotado a R$3,85 e os DIs seguiram operando em alta. A 
percepção de risco país, medida pelo CDS de 5 anos, também 
fecharam em alta de: 1,0%, e opera ao redor dos 153 pontos base. 
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 100.093 -1,93% 3,16% 13,89% 17:24:00

BRL (R$/US$) 3,85 -0,62% 1,93% 0,84% 17:59:59

DI Jan 20 6,03% 8 p.p. -35 p.p. -52 p.p. 17:59:45

DI Jan 21 5,96% 10 p.p. -83 p.p. -140 p.p. 17:59:46

CDS 5 anos (em p.b.) 153 2 p.p. -27 p.p. -55 p.p. 18:44:25

JBSS3  R$   21,90 0,50% B3SA3  R$         37,66 -5,14%

BRFS3  R$   28,75 -0,48% ESTC3  R$         28,49 -3,91%

ITSA4  R$   12,58 -0,55% CVCB3  R$         51,51 -3,79%

SBSP3  R$   46,20 -0,65% ELET3  R$         33,03 -3,79%

FLRY3  R$   20,98 -0,71% MRVE3  R$         18,77 -3,74%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.917 -0,95% 6,01% 16,38% 18:05:09

Dow Jones (EUA) 26.548 -0,67% 6,98% 13,81% 18:05:09

Nasdaq (EUA) 7.885 -1,51% 5,79% 18,83% 18:16:01

IPC (México) 43.792 0,11% 2,44% 5,17% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 383 -0,10% 3,89% 13,55% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.422 0,08% 3,64% 10,32% 12:35:30

DAX (Alemanha) 12.228 -0,38% 4,28% 15,81% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.515 -0,13% 5,89% 16,57% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.194 -0,43% 2,88% 5,89% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.982 -0,87% 2,88% 19,57% 05:30:04

ASX 200 (Austrália) 6.658 -0,11% 4,08% 17,92% 04:05:29



www.guide.com.br 

Apito Final 
Research 

3 

gestao.fundos@guideinvestimentos.com.br 

Erick Scott Hood 

eshood@guideinvestimentos.com.br 

Leonardo Uram 

luram@guideinvestimentos.com.br 

David Rocha 

dsrocha@guideinvestimentos.com.br 

Luis Gustavo Pereira – CNPI 

tavico@guideinvestimentos.com.br 

RENDA VARIÁVEL 

ALINE SUN 

Head da área de Investimentos 

trade.guide@guideinvestimentos.com.br 

Gabriel S. Santos 

gssantos@guideinvestimentos.com.br 

Thomaz Telechun da Silva Telles 

ttelles@guideinvestimentos.com.br 

Luiz Augusto Ceravolo (Guto) 

lceravolo@guideinvestimentos.com.br 

TRADING 

Alessandro Utiyama 

autiyama@guideinvestimentos.com.br 

Rodrigo Fazzolari 

rfazzolari@guideinvestimentos.com.br 

Filipe Carvalho 

fccarvalho@guideinvestimentos.com.br 

CONTATOS 

Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos. 

RENDA FIXA 

FUNDOS 

“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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