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RESUMO: Segue a menor aversão ao risco no exterior. Em NY, as principais bolsas
seguiram com ganhos nesta última sessão, encerrando o 1º tri com desempenho positivo.
Na Zona do Euro, os mercados também operaram em alta, apesar da nova derrota de
Theresa May no Parlamento. Commodities se recuperaram; enquanto os juros das
treasuries dos EUA recuaram, dado a melhora nas expectativas em torno de um acordo
entre China-EUA. Por aqui, o Ibovespa voltou a acumular ganhos, fechando o pregão
próximo dos 95 mil pontos. O quadro político tornou-se mais favorável, após anúncio da
trégua entre Governo e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
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IBOVESPA (Brasil)
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-0,93%

17:39:47

CENÁRIO EXTERNO: DIA DE PIB NOS EUA

CDS 5 anos (em p.b.)

Sobre a guerra comercial... Segundo a Bloomberg, China e EUA seguem trabalhando para
costurar um acordo entre os países. O Secretário do Tesouro americano Steven Mnuchin,
e o Representante Comercial dos EUA, Robert Lighthizer, participaram de reuniões, em
Pequim, para eliminar quaisquer discrepâncias no texto inicial, e organizar as visitas das
autoridades responsáveis em ambas as capitais. De qualquer forma, a notícia repercutiu
de forma positiva sobre os ativos de risco no exterior. Vale notar: nos EUA, as bolsas
encerraram o 1º tri com ganhos. Dow Jones subiu 11%, enquanto S&P 500 teve alta de
13% e Nasdaq avançou 16%.
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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Sobre o Brexit: três é demais... A crise política vivida no Reino Unido se aprofundou após
o Parlamento rejeitar o plano do Brexit de Theresa May pela 3ª vez. O placar foi de 286
votos a favor vs 344 contra. Agora, as novas eleições gerais poderá ser necessária para
superar o impasse no parlamento britânico. Mais: a Comissão Europeia alertou que uma
saída desordenada (sem acordo) – resultado que terá as maiores implicações sobre a
economia – passou a ser um cenário provável, e uma cúpula emergencial foi agendada
pelos líderes da UE para 10 de abril. Como reflexo dos eventos, a libra esterlina seguiu
perdendo fôlego.
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BRASIL
E os mercados? Vimos alguma pressão altistas sobre dólar e DIs. A bolsa, também em
alta, encerrou acima dos 95 mil pontos. O exterior – que deixou de ter commodities em
viés mais negativo, e viu um “alívio” nos movimentos dos juros das Treasuries – contribui
para isto. Quanto ao âmbito local – e, mais precisamente, quanto ao front político –
vemos alguma melhora diante do maior alinhamento entre Governo-Maia neste momento.

Ibovespa: destaques de alta... Os papéis ligados ao setor de Mineração & Siderurgia

BOLSAS GLOBAIS
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operaram com ganhos nesta sessão, em linha com a valorização do minério de ferro no
mercado internacional. Destaque de alta também para os ativos de JBS, após divulgação
dos números do 4º tri.
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Dow Jones (EUA)

25.929 0,82%

0,05%

11,15%

17:20:01

Nasdaq (EUA)
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Ibovespa: destaques de baixa... Kroton, reagindo ao balanço, e BR Distribuidora

IPC (México)

43.281 0,79%

pressionaram para baixo o índice. Vale notar: o fluxo de notícias envolvendo possibilidade
de um follow on (dando saída da Petrobras do capital da BR Distribuidora) voltam a
influenciar no desempenho dos papéis de BRDT3.

STOXX 600 (Europa)

Na agenda... Segundo os dados da PNAD Contínua, do IBGE, a taxa de desemprego atingiu
12,4% no trimestre encerrado em fevereiro. O mercado esperava que esta recuasse de
12,6% para 12,5%. Ou seja: ainda vemos o mercado de trabalho em gradual tendência de
recuperação. Vale notar: aumentou em 0,5% a/a a população ocupada, com os
trabalhadores formais contribuindo para este avanço.
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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