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RESUMO: As bolsas da Europa mantiveram o viés mais negativo
nesta sessão; enquanto os mercados de NY seguem com ganhos.
Dólar seguiu firme no exterior, e commodities encerraram em baixa. De
pano de fundo, investidores aguardam o encontro entre líderes do
G20, em Buenos Aires, na Argentina. Por aqui, os mercados locais
reagem de forma positiva. Dólar e DIs mantém viés baixista. A bolsa
avançou, e o Ibovespa opera acima dos 89 mil pontos.
CENÁRIO EXTERNO
Nafta 2.0... Mais cedo, Donald Trump, presidente dos EUA, se
encontrou com o 1º Ministro do Canadá, além do presidente mexicano,
para assinar o acordo que tomará o lugar do Nafta. Vale notar: o
acordo USMCA (Estados Unidos-Mexico-Canda, em inglês), como será
chamado, envolverá cerca de US$ 1 trilhão do comércio na região.
Ainda assim, há algumas barrerias para a aprovação do acordo (em
especial, no que se refere à legislação nacional de cada membro). A
troca recente do presidente no México e a mudança do congresso
americano podem dificultar o processo. Vamos acompanhar...

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia % mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

90.009 0,33%

2,96%

17,81%

17:59:30

-0,38%

0,00%

-14,34%

17:59:59

DI Jan 19

6,41% -1 p.p.

-2 p.p.

-46 p.p.

17:47:19

DI Jan 21

7,94% -1 p.p. -18 p.p. -112 p.p. 17:59:59

BRL (R$/US$)

3,87

CDS 5 anos (em p.b.)

210

0 p.p.

6 p.p.

48 p.p.

18:14:15

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

De olho no G-20... Neste sábado, em reunião do G20, Donal Trump e
o presidente chinês, Xi Jingping, se reúne num jantar em Buenos
Aires. A expectativa é que ambos os países cheguem a uma
conclusão com relação às disputas comerciais entre EUA e China.
Robert Lighthizer, Representante Comercial dos EUA, disse que
“ficaria surpreso se o jantar não fosse um sucesso”.

DESTAQUES DO ÍNDICE

CIEL3

R$

9,44

5,95% ELET3

R$

24,71

-4,11%

BRASIL

SUZB3

R$ 40,75

4,68% MGLU3

R$

165,10
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9,29

3,45% KROT3

R$
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R$
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Minas e Energia... Mais cedo, Jair Bolsonaro (PSL), presidente eleito,
anunciou o almirante de esquadra Bento Costa Leite Lima de
Albuquerque Junior como próximo ministro de Minas e Energia. Com
mais esta nomeação, Bento Costa se torna o 6º militar a ser chamado
para o time de ministros do próximo governo.
PIB... Hoje, o IBGE divulgou os dados do PIB para o 3º trimestre de
2018. No período, o crescimento foi de 0,8% t/t. Na comparação com o
3º trimestre do ano passado, a alta foi de 1,3% a/a. A expectativa do
mercado é de um próximo ano mais forte e as perspectivas sobre a
possibilidade de crescimento para 2019 estão entre 2,3% e 3%.
Sobre o Ibovespa...O principal índice de mercado brasileiro fechou o
dia no verde nesta sexta-feira, ficando acerca dos 90 mil pontos. Os
principais destaques do Ibovespa foram a Cielo (CIEL3) e Suzano
(SUZB3), com altas de mais de 5%. O preço dos papéis da Suzano
segue repercutindo aprovação da fusão com a Fibria na Europa. Junto
ao bom movimento do mercado, o risco país do brasil (medido pelo
CDS de 5 anos) se manteve estável, ficando cerca dos 210 pontos.
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.750

0,46%

1,42%

2,87%

17:59:42

Dow Jones (EUA)

25.460 0,48%

1,37%

3,00%

18:14:43

Nasdaq (EUA)

7.309

0,04%

5,88%

18:14:43

IPC (México)

41.921 0,02%

STOXX 600 (Europa)

357

0,49%

-4,60% -15,06%

17:54:42

-0,17% -1,14%

-8,14%

14:51:45

FTSE 100 (Reino Unido)

6.980 -0,83% -2,07%

-9,20%

14:45:22

DAX (Alemanha)

11.257 -0,36% -1,66% -12,85%

15:30:17

CAC 40 (França)

5.004 -0,05% -1,76%

-5,81%

15:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

22.351 0,40%

0,00%

-1,82%

04:15:02

SHANGAI (China)

2.588

0,81%

0,00%

-21,74%

06:30:04

ASX 200 (Austrália)

5.667 -1,58%

0,00%

-6,56%

04:09:24

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

www.guide.com.br

Apito Final
Research

CONTATOS
Conheça o nosso
Investimentos.

time

de

especialista

da

área

de

ALINE SUN
Head da area de Investimentos

RENDA VARIÁVEL

RENDA FIXA

research@guide.com.br

trade@guide.com.br

Luis Gustavo Pereira – CNPI

Gabriel S. Santos
Ricardo Maia
Thomaz Telechun da Silva Telles

TRADING
FUNDOS

trade@guide.com.br

gestaofundos@guide.com.br

Erick Scott Hood
Leonardo Uram
David Rocha
Rodrigo Fazzolari

Luiz Augusto Ceravolo (Guto)
Thiago Teixeira
Guilherme Vasone

EQUIPE ECONÔMICA
vcandido@guide.com.br

SALES
sales@guide.com.br

Victor Candido de Oliveira
Felipe Daccache
Lucas Stefanini
Julia Carrera Bludeni
Rafael Passos
Victor Beyruti Guglielmi

“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. “

www.guide.com.br
3

