
www.guide.com.br 

Apito Final 
Research 

DESTAQUES DO ÍNDICE 

 

BRASIL 

 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

BOLSAS GLOBAIS 

 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

RESUMO  

 

 As bolsas de NY perderam o fôlego ao longo do dia, mas 
mantiveram a tendência de alta da última sessão. Na Europa, os 
principais índices operaram sem direções claras, repercutindo a 
divulgação dos dados de atividade econômica mais fracas do bloco 
europeu. No Brasil, o movimento não foi diferente: o Ibovespa 
ultrapassou a marca dos 98 mil pontos pela manhã, mas perdeu 
forças no final do pregão. Por aqui, balanços seguem influenciando 
no desempenho da B3. 
 

CENÁRIO EXTERNO 

 

Sobre a guerra comercial... O Presidente americano, Donald Trump, 
se antecipou ao fim da rodada de negociações com os chineses. Em 
seu Twitter, Trump disse que um acordo definitivo só será firmado, 
depois do próximo encontro com Xi Jingping, líder chinês. Segundo 
Trump, a China ainda tem pendências a discutir. Por ora, ambas as 
partes seguem pressionados para caminhar na direção de um 
consenso. Afinal, os indicadores de atividade da economia chinesa 
vêm desapontando. E a economia americana também foi 
prejudicada pelo fechamento parcial prolongado da maquina 
pública (“shutdown”, como é chamado).  
 
Sobre o shutdown... Donald Trump ameaçou nova paralisação do 
governo caso a verba para a construção de um muro na fronteira do 
México não seja liberada até o dia 15 de fevereiro – dia em que será 
apresentada a nova proposta orçamentária. Mais cedo, a Presidente 
da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, declarou que não 
haverá dinheiro para a construção do muro. Ou seja: um acordo 
ainda está ainda longe de acontecer. Vamos acompanhar...  

 

BRASIL 

 
Sobre os mercados... Em linha com o viés que tínhamos pela manhã, 
os ativos locais tiveram boa performance nesta sessão. O Ibovespa 
sustentou ganhos leves, não muito distante dos 97 mil pontos; 
enquanto parte importante dos DIs operaram em baixa. O dólar 
também fechou em alta, em linha com o desempenho da moeda 
americana nos mercados internacionais. Do lado positivo, 
estiveram as ações de Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Cielo. No 
front negativo, destaque para as ações de Vale e Ambev.  
 
Sobre o Ibovespa... Os balanços corporativos também “mexem” 
com os ativos locais. Bradesco encerrou em alta de mais de 5%, 
com números mais fortes que o esperado, impulsionados pelos 
aumentos das receitas, controle das PDDs e, expansão da carteira 
de crédito do banco, além da continuidade da tendência de queda 
da inadimplência. Confira mais sobre os resultados dos balanços 
em nosso Guide Empresas. 
 
Dados de emprego: PNAD contínua... Segundo os dados da PNAD 
Contínua, a taxa de desemprego permaneceu em 11,6% no quarto 
trimestre, ante 11,8% no mesmo período de 2017. Esse resultado 
veio abaixo da mediana das expectativas do mercado (segunda a 
Bloomberg), de 11,4%, e dá sinais de uma recuperação do mercado 
de trabalho – que já vinha sendo lenta ao longo do ano – mais fraca 
e menos certa do que previsto inicialmente. Com essa última 
leitura, a taxa de desemprego encerrou 2018 com média de 12,3%.  
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVES PA (Brasil) 97.394 0,41% 10,82% 10,82% 18:21:00

BRL (R$/US $) 3,65 0,91% 0,00% 6,42% 17:59:57

DI Jan 20 6,38% -8 p.p. -6 p.p. -17 p.p. 17:59:56

DI Jan 21 7,00% -14 p.p. -6 p.p. -36 p.p. 17:59:59

C DS  5 anos (em p.b.) 166 -4 p.p. -41 p.p. -41 p.p. 18:39:45

BBDC 4  R$   45,26 5,65% ES TC 3  R$         31,10 -4,31%

VVAR3  R$     6,00 3,99% KROT3  R$         11,43 -4,27%

BTOW3  R$   50,00 3,91% GGBR4  R$         15,65 -3,10%

BBDC 3  R$   40,26 3,71% EC OR3  R$         11,39 -3,06%

TIMP3  R$   12,40 3,08% MRFG3  R$           6,08 -2,72%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S &P 500 (EUA) 2.698 0,64% 7,63% 7,63% 18:25:38

Dow Jones (EUA) 24.985 -0,12% 7,11% 7,11% 18:40:34

Nasdaq (EUA) 7.266 1,15% 9,50% 9,50% 18:40:34

IPC  (México) 43.958 0,75% 5,57% 5,57% 18:20:33

S TOXX 600 (Europa) 359 0,04% 6,23% 6,23% 14:50:00

FTS E 100 (R eino Unido) 6.969 0,39% 3,58% 3,58% 14:35:30

DAX (Alemanha) 11.173 -0,08% 5,82% 5,82% 15:30:17

C AC  40 (França) 4.993 0,36% 5,54% 5,54% 15:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 20.773 1,06% 0,00% 3,79% 04:15:02

S HANGAI (C hina) 2.585 0,35% 0,00% 3,64% 06:30:01

AS X 200 (Austrália) 5.865 -0,37% 0,00% 3,87% 04:07:19

https://blog.guide.com.br/textos/bolsonaro-venceu-e-o-mercado-com-isso/
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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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