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RESUMO: No exterior, as bolsas de EUA mostraram direções pouco
claras, em dia de agenda fraca e volta do feriado. Na Europa, as bolsas
tiveram um dia mais positivo. O dólar e os juros das Treasuries
recuaram; e as commodities encerraram o dia em alta. Destaque para
o petróleo (brent), que avançou mais 1%, e oscilou aos US$85/barril.
No Brasil, mercados encerram próximo da estabilidade, reflexo do
exterior.
CENÁRIO EXTERNO
•

•

Na Turquia... O governo da Turquia anunciou novas medidas para
combater o avanço expressivo da inflação do país (que chegou a
quase 25% em setembro). Berat Albayrak, ministro da Fazenda,
disse que, a pedido do governo, diversas empresas locais
concordaram reduzir 10% dos preços em bens de consumo
incluídos na cesta de itens usados para calcular a inflação. Mais:
Berat também afirmou que (i) o governo congelará os preços do
gás natural e da eletricidade até o fim do ano; e (ii) ressaltou que
os bancos turcos devem oferecer ainda um desconto de 10% nos
empréstimos a juros altos feitos após 1º de agosto. Vale notar: o
ministro é genro do presidente Recep Tayyip Erdogan.
Mais da Turquia... Investidores permanecem cautelosos com
relação a inflação, e a sustentabilidade da política de
investimentos adotado pelo país. Isto é algo que contribui para a
forte desvalorização da lira turca, próxima de 40% em relação ao
dólar em 2018.

BRASIL
•

•

Mercados... O Ibovespa começou o dia sem direção clara, mas
firmou-se em alta já no início da tarde. O índice acompanhou o
bom humor dos mercados internacionais, e encerrou a sessão
pouco acima dos 86 mil pontos. O dólar e os DIs recuaram, em dia
de menor aversão a risco. Ao redor das 17h30, o CDS de 5 anos
também tinha queda próxima de 1%, em torno de 226 pontos
base. Em suma: a agenda mais esvaziada lá fora e front político
local mais favorável deram fôlego à estes movimentos.
Sobre o índice... Cemig seguiu em alta, diante do cenário político
mais positivo no Estado de Minas Gerais. O papel também se
encontra num patamar atrativo para investimento, algo que tem
impulsionado os ganhos do ativo. Vale notar: no mês, a estatal já
avança mais de 45%. No ano, a valorização é de 61%. Destaque
também os papéis da Marfrig, que avançaram mais de 7%, em
meio ao fluxo de notícias mais positivas para a companhia
(falamos disto no Guide Empresas). Na outra ponta, Ambev e
Cielo, considerados ativos mais defensivos, permaneceram no
vermelho.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia

% mês

IBOVE S PA (Bras il)

86.088 0,00%

BR L (R $/US $)

3,73

1,38%

% ano

data

8,50%

12,68%

17:24:00

8,65%

-11,15%

17:42:37

DI Jan 19

6,52% -2 p.p.

-28 p.p. -35 p.p.

17:42:07

DI Jan 21

8,69% -20 p.p. -123 p.p. -37 p.p.

17:42:38

C DS 5 anos (em p.b.)

226

-3 p.p.

-54 p.p.

64 p.p.

17:05:29

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

MR FG3

R $ 5,81

7,59%

E S TC 3

R $ 24,25

-5,01%

E LE T3

R $ 22,81

3,68%

MR VE 3

R $ 13,78

-4,11%

R AIL3

R $ 15,61

3,58%

C IE L3

R $ 12,33

-3,67%

UGPA3

R $ 43,67

2,95%

BR FS 3

R $ 21,65

-3,65%

GGBR 4

R $ 16,03

2,69%

NATU3

R $ 27,80

-3,54%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S &P 500 (E UA)

2.880 -0,14% -1,15%

7,73%

17:20:00

Dow Jones (E UA)

26.431 -0,21% -0,10%

6,92%

17:20:01

Nas daq (E UA)

7.738

0,03%

-3,83%

12,09%

17:42:39

IPC (México)

48.505 0,86%

-2,02%

-1,72%

17:16:01

S TOXX 600 (E uropa)

373

0,19%

-2,67%

-4,18%

12:59:00

FTS E 100 (R eino Unido)

7.238

0,06%

-3,63%

-5,86%

12:35:30

DAX (Alemanha)

11.977 0,25%

-2,20%

-7,28%

13:30:16

C AC 40 (França)

5.319

-3,18%

0,11%

13:05:03

NIKKE I 225 (Japão)

23.469 -1,32% -2,70%

3,09%

03:15:02

S HANGAI (C hina)

2.721

AS X 200 (Aus trália)

6.041 -0,97% -2,68%

0,35%

0,17%

-3,56% -17,72%
-0,40%

05:30:00
03:26:30

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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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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