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RESUMO As bolsas de NY iniciaram mais uma semana com tom positivo, com

investidores a espera de uma semana repleta de divulgações de dados econômicos.

O dólar, medido pelo DXY, recuou contra os seus principais pares, e volto a ficar

abaixo dos 98 pontos. Na Zona do Euro, os principais índices de mercado operaram

com leves ganhos. A atenção do mercado deve se voltar para os números do PIB do

1T19 do Bloco, que saem amanhã, às 6h. Aqui, o Ibovespa operou próximo da

estabilidade, reflexo de uma agenda fraca da semana.

CENÁRIO EXTERNO

Sobre a guerra comercial: retomada das conversas... Segundo fontes da Casa

Branca, o Representante Comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e o

Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, irão retomar as negociações

com o Vice-Premiê chinês, Liu He, em Pequim nesta 3ªF. Os principais pontos a

serem abordados na nova rodada de conversas incluirão as discussões sobre

proteção de propriedade intelectual, transferência forçada de tecnologia, barreiras

não tarifárias, agricultura, serviços, balança comercial e maneiras de realizar o

enforcement do que for acordado. Seguindo este encontro, uma visita de Liu He a

Washington esta agendada para 8 de maio, com as duas partes sinalizando de que

estariam buscando firmar um acordo até o início de junho. Vamos acompanhar...

BRASIL

Mercados... Com o feriado do dia do Trabalho na quarta-feira, o início das atividades

na Comissão Especial da reforma da Previdência ficou para a semana que vem. Sem

novidades quanto à tramitação do texto, os mercados foram mais impactados pelo

noticiário corporativo. O Ibovespa ficou de lado em relação ao fechamento anterior,

enquanto o dólar teve leve avanço contra o real, atingindo os R$ 3,94. Os juros

futuros também tiveram leve alta. O medidor do risco-país, o CDS, recuou mais de

1%, de volta aos 173 pontos base.

Ibovespa... O índice teve os papéis de Hypera e Petrobras como as maiores altas do

índice. A antiga Hypermarcas teve sua performance de hoje justificada pela

divulgação de seus números do 1T19, enquanto as ações da estatal brasileira se

valorizaram devido à notícia de que a companhia pretende arrecadar até US$ 20

bilhões com a venda de oito refinarias, em um processo que deve levar um ano e

meio para ser concluído. Figurando entre as maiores quedas, os papéis de Smiles

refletiram a fraca performance da companhia no primeiro trimestre desse ano,

conforme reportamos no Guide Empresas de hoje.

Menos juros, por favor... Durante evento em Ribeirão Preto, Bolsonaro fez um apelo

ao presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, “para que o juro caia um pouco

mais”. A fala exerceu pressão negativa sobre os papéis do banco, levantando

receios sobre uma possível intervenção de Bolsonaro na estatal, assim como fez ao

decidir pelo cancelamento do reajuste do diesel no início do mês. Contudo, as ações

de BBAS3 reverteram a queda e fecharam o dia em linha com seu último preço.

Quase foi... A JSL optou por cancelar a oferta pública de ações de sua subsidiária, a

Vamos, braço de aluguel de caminhões e equipamentos pesados do grupo de

logística. Os coordenadores da oferta observaram uma demanda abaixo do

suficiente do preço buscado pela JSL. A notícia derrubou os papéis da JS

Taxa ou não taxa?... Marcos Cintra, Secretário Especial da Receita Federal, deu uma

entrevista em que afirma que pretende criar um novo imposto sobre pagamentos,

tributando todas as transações, até as informais, mas afirmou que não será uma

nova CPMF. Seria uma “contribuição previdenciária”. Assim, tanto Bolsonaro quanto

Rodrigo Maia refutaram a ideia de Cintra. O presidente da República afirmou que

nenhum novo imposto será criado em seu governo, enquanto o presidente da

Câmara disse que a proposta não passa no plenário.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 96.286 0,05% 0,91% 9,56% 17:03:30

BRL (R$/US$) 3,94 -0,26% -0,55% -1,55% 17:18:49

DI Jan 20 6,51% 2 p.p. -1 p.p. -4 p.p. 17:17:44

DI Jan 21 7,14% 3 p.p. 0 p.p. -22 p.p. 17:17:48

CDS 5 anos (em p.b.) 174 -2 p.p. -6 p.p. -34 p.p. 17:18:24

HYPE3  R$   28,20 5,62% CCRO3  R$         11,68 -2,59%

BRDT3  R$   22,80 4,35% ECOR3  R$           8,27 -2,25%

NATU3  R$   52,23 4,25% CSNA3  R$         14,51 -2,16%

BRKM5  R$   47,97 3,27% ESTC3  R$         27,43 -1,86%

SBSP3  R$   47,89 3,23% SMLS3  R$         49,27 -1,42%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.943 0,11% 3,83% 17,40% 17:03:57

Dow Jones (EUA) 26.554 0,04% 2,41% 13,83% 17:18:49

Nasdaq (EUA) 8.162 0,19% 5,60% 23,01% 17:18:49

IPC (México) 44.971 -0,01% 3,90% 8,00% 16:58:49

STOXX 600 (Europa) 391 0,08% 3,23% 15,90% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.441 0,17% 2,22% 10,59% 12:35:30

DAX (Alemanha) 12.328 0,10% 6,96% 16,75% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.581 0,21% 4,31% 17,97% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 22.259 -0,22% 4,97% 11,21% 26/04/2019

SHANGAI (China) 3.062 -0,77% -0,91% 22,80% 05:30:01

ASX 200 (Austrália) 6.359 -0,41% 2,89% 12,63% 04:18:17
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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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