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RESUMO: Os mercados globais operaram sem direção
única. Em NY, os principais índices de mercado fecharam
no verde, sem grandes destaques, com investidores ainda
cautelosos e atentos aos novos desenvolvimentos da
guerra comercial sino-americana. O dólar (DXY) manteve
uma tendência de alta ao longo do dia, se valorizando
contra seus principais pares.Já na Zona do Euro, ativos se
movimentaram com viés misto, com mercado de olho em
uma possível nova votação do Brexit já nessa 6ª feira. No
Brasil, a trégua entre Bolsonaro e Maia deu tranquilidade
aos investidores, que levaram o Ibovespa de volta aos 94
mil pontos.

CENÁRIO EXTERNO: DIA DE PIB NOS EUA

Nos EUA: PIB... A segunda revisão do PIB/4º TRI acusou um
esfriamento mais forte da economia americana no final do
ano passado. A nova leitura de 2,2% (taxa anualizada) ficou
abaixo do número inicial de 2,6%, e ainda foi inferior à
mediana das expectativas de mercado, de 2,3%. O
consumo, os gastos do governo e os lucros corporativos
foram revisados para baixo e comércio exterior teve um
impacto mais prejudicial à atividade do que era esperado
inicialmente. Em meio a preocupações em torno de uma
possível nova recessão, o numero segue sinalizando um
desempenho forte da economia americana, mas que tem
sofrido com o arrefecimento da demanda mundial e com
os efeitos adversos da guerra comercial com a China.

BRASIL

Mercados... O Ibovespa chegou perto de zerar as perdas
ocorridas no dia de ontem, com uma trégua nos atritos
entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia. O presidente da
República afirmou hoje que as discussões entre os dois
não passaram de “uma chuva de verão”. Assim, os ganhos
do Ibovespa ficaram próximos dos 3%, enquanto os DIs
futuros recuaram. O dólar também sofreu correção, porém
se manteve acima dos R$ 3,90. O CDS, indicador de risco-
país, fechou em leve alta, aos 184 pontos base.

Sobre o Ibovespa... O dia foi de correção no Ibovespa,
após as fortes quedas do dia anterior. As maiores altas
ficaram para o setor de bancos, acompanhado pelos
papéis de Rumo, que venceu o leilão do trecho central da
Ferrovia Norte-Sul, e de Eletrobras, que divulgou seu
resultado do 4º trimestre de 2018 acima das expectativas
do mercado.

Calma... Os ânimos parecem ter sido apaziguados em
Brasília. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, reuniu-se com
Rodrigo Maia para dar andamento à tramitação do pacote
“anti-crime”, idealizado pelo ex-juiz da Lava Jato. Maia
havia deixado o andamento do projeto de lado, dando
prioridade à reforma da previdência, mas sua mudança de
ideia parece querer indicar a Jair Bolsonaro que todos
deverão fazer concessões, inclusive o Presidente. Dada a
falta de articulação de Bolsonaro, Paulo Guedes será o
articulador da reforma no Congresso, e será “blindado”
pela líder do governo na Casa, Joice Hasselmann.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 94.541 2,87% -1,09% 7,57% 16:58:00

BRL (R$/US$) 3,91 2,30% -3,81% -0,61% 17:13:00

DI Jan 20 6,50% -7 p.p. 1 p.p. -5 p.p. 17:11:41

DI Jan 21 7,12% -15 p.p. -3 p.p. -24 p.p. 17:13:00

CDS 5 anos (em p.b.) 184 1 p.p. 28 p.p. -23 p.p. 17:11:08

ESTC3  R$   27,00 7,31% SUZB3  R$         46,40 -2,25%

ELET3  R$   35,56 6,15% BRAP4  R$         30,54 -0,42%

BTOW3  R$   41,40 5,72% VALE3  R$         49,61 0,02%

JBSS3  R$   15,45 5,68% LOGG3  R$         16,82 0,42%

ITSA4  R$   12,02 5,16% CSAN3  R$         42,39 0,59%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.817 0,41% 1,17% 12,37% 16:57:59

Dow Jones (EUA) 25.717 0,36% -0,77% 10,25% 17:13:00

Nasdaq (EUA) 7.669 0,34% 1,81% 15,58% 17:13:00

IPC (México) 42.927 -0,05% 0,24% 3,09% 16:53:00

STOXX 600 (Europa) 377 -0,12% 1,08% 11,61% 13:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.234 0,56% 2,26% 7,52% 13:35:30

DAX (Alemanha) 11.428 0,08% -0,76% 8,23% 14:30:18

CAC 40 (França) 5.297 -0,09% 1,07% 11,96% 14:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.034 -1,61% -1,64% 5,09% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.995 -0,92% 1,84% 20,09% 05:30:00

ASX 200 (Austrália) 6.176 0,65% 0,11% 9,38% 03:05:34
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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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