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RESUMO

Bolsas de NY operaram sem direção única, com movimentos regidos por mais uma

rodada mista de resultados corporativos. Os juros das treasuries recuaram na

véspera da decisão de política monetária do FOMC, e o dólar (DXY) perdeu força

contra seus principais pares. Predominou o tom de cautela no fechamento, com

investidores atentos ao início de mais uma rodada de negociações entre China e

Estados Unidos em Pequim. Na Zona do Euro, o STOXX 600 se manteve próximo à

estabilidade, e o euro seguiu ganhando força contra o dólar, repercutindo dados de

atividade mais fortes do Bloco. Aqui, o mercado reagiu ao noticiário corporativo,

sem grandes novidades no front político.

CENÁRIO EXTERNO

Pauta extensa... O Representante Comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e

o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, chegaram a Pequim para

retomar as negociações com o Vice-Premiê chinês, Liu He, 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.

Otimismo sempre.. Mais cedo, Steven Mnuchin declarou que espera que um avanço

substancial na direção de um acordo nas conversas desta semana, aparentando

estar bem otimista em relação às negociações. 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.

BRASIL

Mercados... O Ibovespa interrompeu as perdas dos últimos dias, e avançou, puxado

pelos papéis de Itaú Unibanco, Magazine Luiza e JBS. O índice operou com menor

liquidez, sem novidades no front doméstico. Do lado negativo, destacam-se os papéis

da Suzano, Vale e Santander. Esta última, por sinal, divulgou seus números do 3º tri

(veja mais no Guide Empresas).

Sobre o Ibovespa... Magazine Luiza foi destaque positivo desta sessão. Os papéis

reagiram ao noticiário corporativo, após anúncio de aquisição da Netshoes por US$

62 milhões. Vale notar: a Netshoes vinha apresentando resultados operacionais, e

financeiros, aquém do esperado. Além de encerrar as operações de B2B, a Netshoes

já tinha vendido o negócio no México, também renegociou parte das dívidas (capital

de giro e debêntures), e concentrou seu CD em Barueri, a fim de obter alguns

créditos fiscais com as medidas. A aquisição dá a MGLU3 abertura a entrada no

segmento vestuário, onde a Netshoes já tem uma base de clientes de 6 milhões de

pessoas, e deve se somar aos 17 milhões de clientes (considerando físico e digital)

da magazine Luiza. Falamos disto no Guide Empresas.

A previdência... O presidente da comissão especial, Marcelo Ramos (PR-AM), já disse

que o colegiado deve reservar o mês de maio para audiências públicas. As

discussões sobre trechos do projeto começarão apenas em junho. No total, devem

ser 11 audiências com a equipe econômica. A intenção é votar a proposta no plenário

da Câmara até julho. Estamos de olho no timing da tramitação da Previdência.

Vamos acompanhar...

Mais sobre os mercados... Durante grande parte do dia, o dólar e a percepção de

risco país, medida pelo CDS de 5 anos, foram pressionados para baixo. O cenário

externo contribui para isto, em nossa visão. Afinal, por aqui, a agenda de

indicadores é fraca, e o fluxo de notícias no front político também foi menos intenso.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 96.353 0,17% 0,98% 9,63% 17:24:00

BRL (R$/US$) 3,92 0,61% 0,00% -0,96% 17:59:59

DI Jan 20 6,51% 0 p.p. -1 p.p. -4 p.p. 17:59:59

DI Jan 21 7,12% -2 p.p. -2 p.p. -24 p.p. 17:59:58

CDS 5 anos (em p.b.) 173 -1 p.p. 1 p.p. -35 p.p. 18:19:04

MGLU3  R$ 191,26 7,14% SUZB3  R$         40,73 -4,19%

BRDT3  R$   23,70 4,36% ELET6  R$         34,65 -3,19%

CYRE3  R$   17,78 3,31% QUAL3  R$         17,20 -3,04%

RAIL3  R$   18,10 3,08% CIEL3  R$           7,68 -3,03%

JBSS3  R$   19,77 2,17% PCAR4  R$         96,50 -1,91%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.946 0,10% 3,93% 17,51% 17:46:51

Dow Jones (EUA) 26.593 0,15% 2,56% 14,00% 17:46:51

Nasdaq (EUA) 8.095 -0,81% 4,74% 22,01% 18:16:01

IPC (México) 44.597 -0,80% 3,04% 7,10% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 391 0,01% 3,23% 15,90% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.418 -0,30% 1,91% 10,26% 12:35:30

DAX (Alemanha) 12.344 0,13% 7,10% 16,91% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.586 0,10% 4,41% 18,09% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 22.259 -0,22% 0,00% 11,21% 26/04/2019

SHANGAI (China) 3.078 0,52% 0,00% 23,43% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.325 -0,54% 0,00% 12,03% 03:55:14
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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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