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RESUMO

Bolsas de NY operaram em terreno positivo ao longo desta quarta feira, ampliando

ganhos após reunião do FOMC no fim da tarde. Repercutindo tom mais dovish do

presidente do Fed, Jerome Powell, o dólar (DXY) recuou e as yields das treasuries
americanas caíram. Paralelamente, balanços corporativos seguem fazendo preço lá fora,

e investidores acompanham de perto novos desenvolvimentos ao redor na nova rodada

de conversas entre China e Estados Unidos. No Brasil, Vale tem recuperação parcial da

perda de segunda-feira e Ibovespa fecha sessão próxima aos 97 mil pontos.

CENÁRIO EXTERNO

Sobre a guerra comercial: Início de conversas... Hoje em Washington se deu início à

reunião que marca a retomadas das conversas entre representantes de China e Estados

Unidos. Ambas as partes buscarão resolver suas diferenças no tocante à disputa

comercial em um encontro que conta com as presenças do Vice-Premiê chinês, Liu He, e

o representante comercial americano, Robert Lighthizer. A discussão desta rodada de

negociações deve ter como foco as demandas americanas por reformas estruturais nas

politicas econômicas chinesas e por concessões em pontos mais específicos como, por

exemplo, a defesa da propriedade intelectual de empresas americanas. Ainda, há a

expectativa de que o Presidente americano Donald Trump se encontre com Liu He durante

a sua estadia em Washington. Vamos acompanhar novos desenvolvimentos...

Nos EUA: FOMC... Após o FOMC anunciar a decisão pela manutenção da meta da taxa de

juros americana, o presidente do Fed, Jerome Powell, reafirmou que o Banco Central

seguirá “paciente” e atento aos indicadores econômicos enquanto define os próximos

movimentos da taxa de juros americana. Adicionalmente, Powell sinalizou flexibilidade na

trajetória do Fed pela normalização do seu balanço. Repercutindo estas declarações,

bolsas de NY ampliaram ganhos, os yields das treasuries caíram e o dólar perdeu força.

BRASIL

Sobre o Ibovespa... O índice voltou a ficar próximo dos 97 mil pontos após sessão de

ganhos desta quarta-feira. O grande destaque do pregão foi a Vale S.A., que viu suas

ações se valorizarem 9% no dia após anúncio de medidas reconquistarem – mesmo que

de forma temporária – os bons olhares do mercado. Na outra ponta, Suzano (-2,9%) e

CCR (-2,9%) foram os ativos que mais pressionaram o índice.

Sobre a Vale: lutando para restaurar a imagem... O anúncio feito ontem pelo presidente

da mineradora, Fabio Schvartsman, de que dez barragens que foram construídas pelo

mesmo método usado em Mariana e Brumadinho serão desativadas foi bem recebido por

investidores. A tentativa de restaurar a imagem da empresa através da redução do risco

de futuros acidentes parece ter tido êxito, e as ações da companhia tiveram valorização

próxima dos 9% na sessão.

Eleições no legislativo: Concorrência não assusta... Na Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e

no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), continuam como os nomes mais bem posicionados

no processo de escolha dos presidentes das casas.

No Senado... O PSD forçará uma decisão em plenário sobre a votação para a presidência

da Casa ser aberta ou fechada. A legenda será apoiada pelo PSDB, que acreditam ser a

saída para derrotar Renan Calheiros (MDB-AL). O presidente da sessão é quem decidirá

se aceita ou não a questão de ordem do PSD.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 96.996 1,42% 10,36% 10,36% 18:20:00

BRL (R$/US$) 3,68 1,21% 5,46% 5,46% 17:59:57

DI Jan 20 6,42% -4 p.p. -14 p.p. -14 p.p. 17:59:55

DI Jan 21 7,08% -3 p.p. -28 p.p. -28 p.p. 17:59:59

CDS 5 anos (em p.b.) 170 -2 p.p. -38 p.p. -38 p.p. 18:54:34

VALE3  R$   46,60 9,03% SBSP3  R$         43,01 -3,13%

BRAP4  R$   28,72 7,89% SUZB3  R$         46,60 -2,94%

MRFG3  R$     6,25 5,75% CCRO3  R$         15,20 -2,88%

KROT3  R$   11,94 5,38% ECOR3  R$         11,75 -2,08%

ESTC3  R$   32,50 4,87% SANB11  R$         48,00 -2,04%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.678 1,45% 6,84% 6,84% 18:39:58

Dow Jones (EUA) 24.974 1,60% 7,06% 7,06% 18:54:54

Nasdaq (EUA) 7.168 1,99% 8,03% 8,03% 18:54:53

IPC (México) 43.445 -0,58% 4,33% 4,33% 18:34:53

STOXX 600 (Europa) 359 0,36% 6,18% 6,18% 14:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 6.942 1,58% 3,17% 3,17% 14:35:30

DAX (Alemanha) 11.182 -0,33% 5,90% 5,90% 15:30:17

CAC 40 (França) 4.975 0,95% 5,16% 5,16% 15:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 20.557 -0,52% 2,71% 2,71% 04:15:02

SHANGAI (China) 2.576 -0,72% 3,28% 3,28% 06:30:01

ASX 200 (Austrália) 5.887 0,21% 4,26% 4,26% 04:11:05
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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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