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RESUMO

BRASIL

Lá fora, o dia foi de baixa liquidez nos mercados, que iniciaram a semana em tom
positivo. O dólar (DXY) se fortaleceu contra seus principais pares, e as
commodities seguiram operando com viés de alta. No Brasil, o Ibovespa operou
em alta, com baixa liquidez e sem indicadores relevantes na agenda macro.

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

94.972 1,44%

-1,43%

8,06%

17:03:30

-0,31%

-2,89%

-3,82%

17:18:49

DI Jan 20

6,36% -1 p.p.

-13 p.p.

-19 p.p.

17:12:30

CENÁRIO EXTERNO

DI Jan 21

6,75% -4 p.p.

-36 p.p.

-61 p.p.

17:16:38

7 p.p.

-27 p.p.

17:03:57

Mercados... Em dia em que NY não abriu para negociações, em razão do feriado
do Memorial Day, as bolsas globais operaram em alta. Os principais índices de
mercado da Zona do Euro avançaram, puxados por papéis do setor
automobilístico. A notícia de que a Fiat Chrysler esta propondo uma fusão com a
francesa Renault SA impulsionou o desempenho das duas montadoras na sessão.
O resultado das eleições Parlamentares do Bloco também foi algo que beneficiou
os mercados, uma vez existia receio de uma possível virada populista na
composição do Parlamento, fato que não se concretizou. O dólar (DXY) reverteu
o movimento de queda e se valorizou contra seus principais pares, repercutindo
declaração de Donald Trump de que os EUA não estariam preparados para
firmar um acordo com a China no momento.
BRASIL

Mercados... Por aqui, a baixa liquidez por conta do feriado americano também
influenciou nos negócios. O volume do Ibovespa, segundo cálculos da Bloomberg,
ficou aproximadamente 40% abaixo da média dos últimos 30 dias. O índice
operou em alta desde a sua abertura, e encerrou a sessão próxima dos 95 mil
pontos.
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

CSNA3

R$ 18,13

5,22% CIEL3

R$

7,24

-4,49%

ECOR3

R$

9,06

4,86% JBSS3

R$

22,53

-2,97%

NATU3

R$ 61,20

4,83% BRFS3

R$

31,64

-0,66%

KROT3

R$

9,91

4,32% QUAL3

R$

19,47

-0,41%

MRVE3

R$ 16,65

4,26% GOAU4

R$

6,50

-0,31%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Mais dos mercados... No mercado de câmbio, o dia também foi de alta para o
dólar. A ausência de indicadores relevantes na agenda macro, e liquidez
reduzida, foram fatores que contribuem para a alta da moeda americana. No
mercado de juros, os DI’s futuros seguiram com viés baixista. Em suma, esses
movimentos já eram de se esperar. Afinal, em dia de mercados americanos
fechados, espera-se oscilações mais modestas para ativos locais.

Ibovespa... Bancos, Petrobras Vale mantiveram a alta durante a sessão, em meio
ao quadro mais positivo para ativos de riscos locais. Vale, em especial, conta
com a forte valorização do minério de ferro nos mercados internacionais. Na
outra ponta, os papéis de Cielo limitaram os ganhos do índice. Afinal, segue ainda
o receio dos investidores com relação a concorrência do setor. Falamos disto
no Guide Empresas.

Cronograma apertado... O governo tem um mês para conseguir o crédito
suplementar de R$ 249 bilhões e evitar o rompimento da regra de ouro. Esse é a
“nova” discussão com os congressistas, sobretudo os do Centrão. Um dos
problemas é que o projeto desse crédito suplementar é votado em sessão
conjunta do Congresso. Não houve, por ora, nenhuma votação conjunta em 2019.
Antes de votar a mudança no Orçamento, deputados e senadores têm de
analisar 22 vetos presidenciais que trancam essa pauta.

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.826

0,14%

-4,07%

12,73% 24/05/2019

Dow Jones (EUA)

25.586 0,37%

-3,79%

9,68% 24/05/2019

Nasdaq (EUA)

7.637

0,11%

-5,66%

15,10% 24/05/2019

IPC (México)

42.487 -0,31%

-4,73%

2,03%

16:58:48

377

0,22%

-3,74%

11,57%

12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.278

0,65%

-1,89%

8,17% 24/05/2019

DAX (Alemanha)

12.071 0,50%

-2,21%

14,32%

13:30:17

CAC 40 (França)

5.336

0,37%

-4,48%

12,80%

13:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

21.183 0,31%

-4,83%

5,83%

03:15:02

SHANGAI (China)

2.892

1,38%

-6,04%

15,98%

05:30:03

ASX 200 (Austrália)

6.452 -0,06%

2,00%

14,27%

03:59:23

STOXX 600 (Europa)

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

E aí? Se não estiver aprovado, o governo deverá parar o pagamento do BPC, o
benefício aos menos favorecidos, e o Pronaf, da agricultura familiar. Em agosto,
o Bolsa Família também entraria em colapso. Em outubro, seriam as
aposentadorias.
www.guide.com.br
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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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