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RESUMO:

O otimismo que se instaurou em torno do crescimento econômico global – tanto por

dados de atividade que surpreenderam positivamente como pelo progresso aparente nas

conversas entre China e Estados Unidos – reviveu o apetite de investidores por ativos de

risco no cenário internacional. Em NY, o S&P acumulou ganhos pelo 5º dia consecutivo,

enquanto o dólar (DXY) perdeu força contra seus principais pares. Na Zona do Euro, os

principais índices de mercado fecharam com altas expressivas, com exceção da FTSE

londrina, que apresentou ganhos mais moderados por conta das incertezas em torno do

Brexit. Aqui, sessão de perguntas e respostas de Guedes na CCJ deixou a impressão de

falta de base de apoio do governo, e acabou derrubando o mercado ao fim da sessão. O

Ibovespa, que chegou a subir mais de 1% no dia, perdeu fôlego e fechou em queda de

0,94%, aos 94.491 pontos.

CENÁRIO EXTERNO:

Sobre a guerra comercial: novas conversas tem início amistoso... Larry Kudlow, o diretor

do Conselho Econômico Nacional do governo Trump, declarou à mídia de que a mais nova

rodada de conversas com a China já gerou algum progresso. Segundo a Bloomberg, o

acordo costurado estipula 2025 como prazo para Pequim cumprir seus

comprometimentos de compra de commodities americanas e permite que companhias

americanas sejam donas de 100% de empreendimentos em solo chinês. O mercado

reagiu na divulgação da notícia, e o S&P já atinge a marca de 5 dias consecutivos de

ganhos.

Sobre o Brexit: parceria improvável... A Premiê britânica, Theresa May, e seu principal

adversário político, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, concordaram em

deixar suas diferenças de lado e trabalhar juntos em busca de uma solução para a crise

política no Reino Unido. Após conversa, consideradas como “construtivas”, ambas as

partes acordaram que apontariam times de negociadores para costurar um novo plano

para o divórcio. As discussões serão retomadas amanhã. Vamos acompanhar...

BRASIL

Mercados locais... O Ibovespa perdeu os 95 mil pontos, e encerrou em queda, puxado por

ações de B3, Itaú e Bradesco. Pressões de alta foram registradas sobre os DIs e dólar. A

cotação, por sinal, segue em nível alto, próximo de R$ 3,87, reagindo ao front político

local conturbado. A percepção de risco país, medida pelo CDS de 5 anos, seguiu próximo

da estabilidade, precificando este ambiente de incertezas locais. A sessão mais tensa na

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) foi algo que pressionou os ativos de riscos, por

aqui.

Sobre Petrobras... As ações de Petrobras encerraram com 2% de queda, acompanhando

não só a discussão em torno da CCJ, mas também à espera do anúncio de venda da fatia

de ações da companhia detidas pela Caixa Economica Federal (CEF). Segundo a mídia

local, a Caixa já convidou bancos de investimentos para apresentaram suas propostas

para coordenar a venda.

Sobre a Light... Os papéis da Light também foram destaque de baixa neste pregão. Os

ativos caíram mais de 8%, após a Cemig informar que deverá vender sua participação

(via follow on) até meados de 2019. Daniel Costa, diretor de Gestão de Participações da

estatal mineira, sinalizou que a preferencia do plano de desinvestimento da Cemig é, de

fato, a LIGT3.

Sobre a CCJ... Mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, compareceu na

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) para discutir a Previdência. De fato,

o quadro ainda é de dificuldades do Governo na articulação das partes na tramitação da

reforma. Alguns deputados da Comissão ainda reclamaram do tempo (limitado) para o

ministro responder os questionamentos feitos pelos parlamentares. Em suma, foi uma

“tensa” sessão.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 94.491 -0,94% -0,97% 7,51% 17:24:00

BRL (R$/US$) 3,87 -0,41% 1,28% 0,25% 17:59:59

DI Jan 20 6,52% 3 p.p. 5 p.p. -3 p.p. 17:59:52

DI Jan 21 7,09% 7 p.p. -7 p.p. -27 p.p. 17:59:57

CDS 5 anos (em p.b.) 171 0 p.p. 11 p.p. -37 p.p. 18:20:40

CSAN3  R$   44,11 2,51% VVAR3  R$           4,38 -3,74%

BBSE3  R$   27,79 1,98% RENT3  R$         31,94 -3,65%

EGIE3  R$   43,34 1,98% B3SA3  R$         31,56 -3,37%

FLRY3  R$   21,39 1,86% CIEL3  R$           8,84 -3,28%

BRDT3  R$   23,90 1,79% BRML3  R$         12,26 -3,01%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.873 0,21% 1,38% 14,62% 17:50:09

Dow Jones (EUA) 26.218 0,15% 1,12% 12,39% 17:50:09

Nasdaq (EUA) 7.896 0,60% 2,15% 18,99% 18:16:02

IPC (México) 43.340 0,03% 0,14% 4,08% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 389 1,01% 2,59% 15,18% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.418 0,37% 1,91% 10,26% 12:35:30

DAX (Alemanha) 11.954 1,70% 3,72% 13,22% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.469 0,84% 2,21% 15,60% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.713 0,97% 2,39% 8,49% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.216 1,24% 4,06% 28,97% 05:30:01

ASX 200 (Austrália) 6.285 0,68% 1,69% 11,31% 03:11:30
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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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