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RESUMO Bolsas mundiais operaram sem direção única nesta quinta
feira. Na Zona do Euro, os principais índices de mercado tiveram
sessões positivas, com exceção do FTSE londrino, onde investidores
acompanham os desenvolvimentos em torno do Brexit, que tem nova
votação marcada para o dia 13 de março. Em NY, as bolsas fecharam
com perdas. A divulgação do PIB do 4º trimestre com números acima
dos esperado impulsionou o dólar e derrubou as treasuries na sessão.
Enquanto isso, mercado segue inseguro, na espera de um progresso
mais substancial nas conversas entre os EUA e a China. Aqui, o
noticiário corporativo seguiu regendo o mercado, na falta de noticiário
envolvendo a reforma da previdência.

CENÁRIO EXTERNO
Na agenda americana: PIB 4T18... Os números do PIB americano do
4º trimestre de 2018 apontam para uma economia mais robusta que o
esperado no fim do ano passado. Os dados, que tiveram sua
divulgação atrasada por causa do shutdown, apontaram para um
crescimento de 2,6% (valor anualizado) no trimestre, superando a
mediana das expectativas do mercado (+2,2%, segundo a Bloomberg).
Seguindo a divulgação deste resultado, os yields das treasuries
americanas caíram, e o dólar ganhou força na sessão. Apesar isso,
ainda é cedo para tirar conclusões sobre o crescimento da economia
americana em 2019, uma vez que o shutdown, acompanhado dos
impactos da guerra comercial e da desaceleração da economia global,
deve prejudicar a expansão econômica do primeiro trimestre do ano.
Sobre a guerra comercial: EUA costura um acordo final... Segundo a
Bloomberg, autoridades dos Estados Unidos estão preparando um
acordo definitivo, que pode ser assinado pelo presidente americano,
Donald Trump, e sua contraparte chinesa, Xi Jingping, em questão de
semanas. Enquanto um debate se estende sobre as concessões que
serão demandas por parte dos chineses, oficiais do governo americano
planejam um encontro entre os líderes das principais economias do
mundo já para o meio de março. Por ora, investidores deve seguir
cauteloso, esperando ansiosamente por novos desenvolvimentos.

BRASIL
Mercados... Em mais um dia de divulgação de resultados, o Ibovespa
voltou a rondar os 95.500 pontos. As quedas mais expressivas do
índice foram Ambev, Petrobras, BRF e Eletrobrás. O setor de bancos,
em geral, também sofreu perdas. Na outra ponta, CSN e Marfrig foram
os destaques. O dólar teve leve alta, rondando os R$ 3,75, e o prêmio
de risco brasileiro (CDS) teve leve queda, mantendo os 154 pontos
base.
Sobre o Ibovespa – Parte I... Apesar de ter reportado lucro pela
primeira vez em quatro anos, as ações da Petrobras recuaram,
repercutindo à crítica do presidente da companhia, Roberto Castello
Branco, ao ponto da lei das SAs que obriga as empresas a pagar um
volume mínimo de dividendos, mesmo em um momento de elevado
endividamento. Ainda na onda de balanços, Ambev e BRF tiveram
forte queda. A produtora de bebidas mais uma vez reportou perda de
market share no Brasil, enquanto a gigante de alimentos divulgou um
prejuízo de R$ 4,4 bilhões em 2018. P
Sobre o Ibovespa – Parte II... Na ponta positiva, CSN teve alta após a
realização ocorrida no dia de ontem, ainda repercutindo o bom
resultado da companhia em 2018.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

95.584 -1,77%

-1,86%

8,76%

18:21:00

3,32%

17:59:59

BRL (R$/US$)

3,76

-0,72%

0,00%

DI Jan 20

6,49%

4 p.p.

10 p.p.

-6 p.p.

17:59:55

DI Jan 21

7,15%

7 p.p.

14 p.p.

-21 p.p.

17:59:59

156

1 p.p.

-10 p.p.

-52 p.p.

18:45:36

CDS 5 anos (em p.b.)

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

CSNA3

R$ 13,08

3,15% ENBR3

R$

17,30

-7,04%

MRFG3

R$

5,50

2,23% ABEV3

R$

17,23

-6,15%

RAIL3

R$ 19,46

1,35% ELET3

R$

36,98

-5,13%

ECOR3

R$ 11,32

1,07% BRFS3

R$

20,57

-4,77%

VALE3

R$ 47,10

0,58% ELET6

R$

38,97

-4,37%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.784 -0,28%

2,97%

11,08%

18:20:00

Dow Jones (EUA)

25.916 -0,27%

3,67%

11,10%

18:20:01

Nasdaq (EUA)

7.533 -0,29%

3,44%

13,52%

18:45:47

IPC (México)

42.824 -1,13%

-2,65%

2,84%

18:16:01

0,06%

3,94%

10,41%

13:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.075 -0,46%

1,52%

5,15%

13:45:27

DAX (Alemanha)

11.516 0,25%

3,07%

9,06%

14:30:18

CAC 40 (França)

5.241

0,29%

4,96%

10,78%

14:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

21.385 -0,79%

0,00%

6,85%

03:15:02

SHANGAI (China)

2.941 -0,44%

0,00%

17,93%

05:30:02

ASX 200 (Austrália)

6.169

0,00%

9,26%

03:15:35

STOXX 600 (Europa)

373

0,30%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Na agenda: PIB... O PIB brasileiro apresentou um crescimento de
0,1% QoQ no 4º trimestre de 2018. Esse resultado ficou abaixo da
nossa projeção (0,29% QoQ) mas em linha com mediana das
expectativas de mercado (Bloomberg). Na comparação com o mesmo
período de 2017, houve avanço de 1,1%. Com isso ,o crescimento do
PIB ficou em 1,1% em 2018 (ante nossa projeção de 1,19% e da
mediana das expectativas do mercado de 1,2%). Comentamos o dado
mais à fundo no nosso Flash Macro.
.
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