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RESUMO

Lá fora, seguiu o ambiente favorável para ativos de risco. A retomada das negociações

comerciais entre China e Estados Unidos contribuiu para o bom desempenho dos ativos

na sessão. Aqui, o Ibovespa se beneficiou da boa dinâmica do mercado externo, chegando

a renovar a máxima histórica intradiária, mas a incerteza em relação ao cronograma da

aprovação da reforma da Previdência na Câmara limitou os ganhos. O índice avançou

0,4%, encerrando aos 101.340 pontos.

CENÁRIO EXTERNO

Mercados.... As bolsas globais acumularam ganhos nas sessões desta 2ªF. Na Europa, os

principais índices de mercado avançaram, e o Stoxx 600 subiu 0,8%. Em NY, o S&P 500

atingiu uma nova máxima histórica, reflexo do maior otimismo em torno da nova trégua

entre a China e os EUA, e o dólar (DXY) se valoriza contra seus principais pares. Na

frente das commodities, ativos se movimentaram sem direções claras. O petróleo (Brent

crude) avançou 0,3%, negociado próximo dos US$ 65/barril.

Indústria em baixa... Indicadores de atividade industrial decepcionaram em diversas

regiões nesta 2ªF. Dados fracos na Ásia e na Europa sinalizaram uma piora de cenário

para o crescimento econômico global. O setor manufatureiro da China registrou um piora

nas vendas e na produtividade em junho, e a leitura final do PMI industrial da Zona do Euro

seguiu indicando uma contração do setor no período. Nos EUA, a atividade industrial

avançou, mas apenas de forma moderada.

Ativos em alta... Apesar dos indicadores econômicos terem decepcionado, ativos de risco

seguiram acumulando altas ao redor do globo. A nova trégua firmada entre os EUA e a

China foi o principal driver desta melhora, mas com a continuidade da piora da atividade

econômica global, este fato tende a não ser suficiente para conter uma virada de

expectativas para o pior. Com base na situação atual, o mercado já precifica cortes nas

taxas de juros das principais economias globais. Vamos acompanhar...

BRASIL

Mercados... Depois de iniciar a sessão com maiores ganhos, atingindo o patamar de

102.400 pontos na máxima do dia, o índice Ibovespa perdeu força e fechou com leve alta

(0,37%) na sessão de hoje cotado a 101.340 pontos. O dólar fechou em queda de 0,14%

cotado a R$ 3,842; enquanto os DIs que fecharam também em queda após revisão do

relatório Focus. A percepção de risco país, medida pelo CDS de 5 anos, teve leve queda e

opera ao redor de 145 pontos base.

Frigoríficos... O principal destaque da sessão de hoje foram as ações dos frigoríficos, que

refletiram o fechamento do acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia. No

acordo desenhado, os maiores beneficiados serão as commodities agrícolas, com

destaque especial para as proteínas. Brasil Foods foi a principal alta do índice (8,67%),

seguido pelos ativos de JBS (5,51%), Marfrig (3,02%) e Minerva (1,89%)

Vale... Outro destaque positivo no pregão de hoje, as ações da mineradora brasileira

fecharam em alta de 3,53%, cotadas a R$ 53,65, sendo influenciadas principalmente pela

alta na cotação do minério de ferro na China. A cotação da commodity fechou em alta de

4,4%, cotada a US$ 123,65 a tonelada – maior cotação desde fevereiro de 2014.

Refletindo a expectativa de menor produção de minério de ferro na Austrália, sendo a

primeira queda de produção do país em quase duas décadas.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 101.340 0,37% 0,37% 15,31% 17:22:00

BRL (R$/US$) 3,84 0,20% 0,20% 1,02% 17:59:59

DI Jan 20 5,98% 0 p.p. -30 p.p. -57 p.p. 17:59:58

DI Jan 21 5,81% -4 p.p. -68 p.p. -155 p.p. 17:59:59

CDS 5 anos (em p.b.) 148 -3 p.p. -31 p.p. -60 p.p. 18:04:02

BRFS3  R$   32,08 8,67% SUZB3  R$         31,57 -3,90%

JBSS3  R$   22,39 5,51% SMLS3  R$         40,60 -3,33%

VALE3  R$   53,65 3,53% QUAL3  R$         22,21 -3,31%

CSAN3  R$   47,70 3,36% HYPE3  R$         29,12 -2,90%

MRFG3  R$     6,48 3,02% LAME4  R$         16,00 -2,85%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.964 0,77% 0,77% 18,25% 17:20:00

Dow Jones (EUA) 26.717 0,44% 0,44% 14,53% 18:02:09

Nasdaq (EUA) 8.091 1,06% 1,06% 21,94% 18:05:46

IPC (México) 43.438 0,64% 0,64% 4,32% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 388 0,78% 0,78% 14,87% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.498 0,97% 0,97% 11,44% 12:35:30

DAX (Alemanha) 12.521 0,99% 0,99% 18,59% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.568 0,52% 0,52% 17,70% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.730 2,13% 2,13% 8,57% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.045 2,22% 2,22% 22,09% 05:30:00

ASX 200 (Austrália) 6.648 0,44% 0,44% 17,74% 04:21:05
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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
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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
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