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RESUMO

Lá fora, os mercados na Europa encerram em baixa; enquanto, em NY, os índices

recuperaram parte das perdas recentes. Investidores seguem acompanhando a

questão orçamentária dos EUA, e os comentários de Trump. Aqui, no Brasil, os

mercados recuaram e seguiram sem fôlego. O dia foi de ajuste, após sell-off na

véspera do feriado de Natal.

CENÁRIO EXTERNO

Buy equities... Nos EUA, Trump sugeriu que os americanos aproveitassem as quedas

recente dos preços das ações para comprá-las. Segundo Donald, os EUA “ tem as

maiores empresas do mundo e tem tido números recordes até o momento”. Seja

como for, os comentários de Trump repercutiram nos mercados globais, que

ampliaram os ganhos durante a tarde. A fala de Trump ocorreu em meio as diversas

críticas do presidente americano feitas a atual política monetária adotada pelo Fed.

Algo que pressionou o sell-off de ativos de risco no exterior antes do natal.

Emprego garantido... Kevin Hasset, presidente do Conselho de Consultores

Econômicos americano, reiterou em entrevista à mídia local que Trump não tem

intenção alguma de demitir Jay Powell, atual presidente do Fed. No último sábado

(22), o Secretário do Tesouro Americano, Steven Mnuchin, já havia garantido que

Donald nunca havia sugerido a demissão do presidente do BC americano. Falamos

disto no Mercados Hoje. De fato, as declarações tentam acalmar os ânimos do

mercado, e especulações de que um aumento da taxa de juros pudesse resultar em

um confronto direto com Trump. Vamos acompanhar. Isto é algo que poderá

continuar a influenciar os mercados internacionais.

Sobre o “shutdown”... Nos EUA, a paralisação parcial do governo já dura 5 dias, e,

até então, não há sinalização de um acordo entre Trump e o Congresso. Trump exige

que o Congresso aprove US$ 5 bi para a construção do muro com o México.

Contudo, os democratas já afirmaram que não pretendem ceder à exigência do

presidente americano. A paralização afeta 9 dos 15 departamentos federais. No

último domingo (23), o diretor do Escritório de Administração e Orçamento da Casa

Branca, Mick Mulvaney, afirmou que esse “shutdown” deverá se estender para 2019,

quando os democratas assumirem o comando da Casa.

BRASIL

Mercados... Por aqui, o Ibovespa, operou com volatilidade e encerrou a sessão em

baixa. O dia foi de ajuste, após sell off na véspera do feriado de Natal. O índice se

sustentou próximo dos 85 mil pontos, mas teve dificuldades para recuperar o

fôlego. O índice seguia pressionado pelo setor de consumo; enquanto o setor de

Petróleo & Gás foi destaque de alta. Por sinal, Petrobras avançou 3%, em linha com

a forte valorização do petróleo.

Sobre a Via Varejo... Os papéis da varejista recuaram forte nesta sessão, após

anúncio da intenção de venda do GPA de parte de sua participação na VVAR3. O

Leilão, de 50 milhões de ações da Via Varejo, ocorre amanhã. Considerando o preço

informado (isto é, de R$ 4,42), a operação deverá movimentar R$ 221 milhões. O

volume de ações que será negociado representa 3,86% do capital total da varejista.

Um pouco mais sobre os mercados... Assim como no exterior, o dólar avançou por

aqui; enquanto os juros futuros seguiram sem direções claras, ajustando-se a

última ata do Copom. Vale notar: a volta do feriado de Natal foi o pregão (isto é, no

mercado de juros) com menor liquidez ao longo de 2018.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 85.136 -0,65% -4,88% 11,43% 18:11:00

BRL (R$/US$) 3,93 -0,58% -1,53% -15,65% 17:59:43

DI Jan 19 6,40% 0 p.p. -1 p.p. -47 p.p. 17:59:37

DI Jan 21 7,42% 2 p.p. -56 p.p. -164 p.p. 17:59:45

CDS 5 anos (em p.b.) 214 -1 p.p. -7 p.p. 52 p.p. 18:25:14

MRFG3  R$     5,56 4,12% KROT3  R$           8,60 -5,18%

LOGG3  R$   17,80 1,71% PCAR4  R$         77,76 -5,01%

PETR3  R$   24,58 1,65% BTOW3  R$         38,00 -3,85%

NATU3  R$   43,90 1,57% SMLS3  R$         43,50 -3,33%

UGPA3  R$   50,19 1,19% MGLU3  R$       176,76 -3,28%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.425 3,15% -12,13% -9,29% 18:11:24

Dow Jones (EUA) 22.542 3,44% -11,73% -8,81% 18:26:25

Nasdaq (EUA) 6.463 4,36% -11,84% -6,38% 18:26:25

IPC (México) 41.380 0,00% -0,84% -16,16% 18:06:25

STOXX 600 (Europa) 335 -0,42% -6,22% -13,86% 24/12/2018

FTSE 100 (Reino Unido) 6.686 -0,52% -4,22% -13,03% 24/12/2018

DAX (Alemanha) 10.634 0,00% -5,54% -17,68% 24/12/2018

CAC 40 (França) 4.626 -1,45% -7,54% -12,92% 24/12/2018

NIKKEI 225 (Japão) 19.327 0,89% -13,53% -15,10% 04:15:02

SHANGAI (China) 2.498 -0,26% -3,47% -24,46% 06:30:03

ASX 200 (Austrália) 5.494 0,48% -3,06% -9,42% 24/12/2018
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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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