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RESUMO Bolsas de NY fecharam a semana com mais uma sessão de ganhos
generalizados, repercutindo os resultados sólidos dos bancos no início da
temporada de resultados e a compra da Anadarko Petroleum Corp. pela Chevron. O
S&P fechou a 3ª semana consecutiva com saldo positivo, e atravessou a barreira
dos 2.900 pontos pela primeira vez em 6 meses. Paralelamente, os juros da
treasuries e o dólar (DXY) recuaram, após os dados da balança comercial chinesa
contribuírem para a melhora das expectativas em relação ao ritmo da economia
global. Na Zona do Euro não foi diferente, com os principais índices de mercados
fechando em terreno positivo: as bolsas de Londres e de Frankfurt subiram 0,3% e
0,5%, respectivamente. Aqui, a notícia de que Jair Bolsonaro interferiu na política
de preços da Petrobrás derrubou os papéis da estatal (PN: -7,8%; ON: -8,5%), que
liderou a queda do Ibovespa no dia. O índice recuou 2,0% no dia e terminou a
semana aos 92.875 pontos. .
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IBOVESPA (Brasil)

92.875 -1,98%

-2,66%

5,68%
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0,84%

-0,18%

17:33:39

BRL (R$/US$)

3,89
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DI Jan 20

6,48% -1 p.p.

6 p.p.

-8 p.p.

17:32:00

DI Jan 21

7,14%

1 p.p.

12 p.p.

-22 p.p.
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170

0 p.p.

13 p.p.

-38 p.p.

17:15:41

CDS 5 anos (em p.b.)

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

CENÁRIO EXTERNO
FMI: acordo comercial pode gerar problemas... O Fundo Monetário Internacional
alertou que o acordo comercial que está sendo costurado entre os EUA e a China
deverá respeitar as regras dos acordos multilaterais já em vigência. Caso contrário,
ele pode acabar gerando riscos para outros parceiros asiáticos que tem a China
como importante parceiro comercial. Além disso, segundo o diretor do
departamento de Ásia e Pacífico do Fundo, Changyong Rhee, se o acordo envolver
acesso preferencial aos mercados chineses para os Estados Unidos, o impacto no
sistema de comercio multilateral será significativo. Por fim, Rhee ainda avisa dos
riscos caso as duas maiores economias mundiais falhem em forjar um acordo
definitivo, principalmente aos mercados financeiros, que já vêm precificando o
progresso das negociações nos últimos meses.

DESTAQUES DO ÍNDICE
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

BRASIL

Mercados... O Ibovespa se manteve volátil, em linha com as questões internas
(política e Petrobras). Assim, prevaleceu um viés mais negativo: a bolsa encerrou
em baixa, o dólar operou em alta, e os DIs tiveram viés altista, seguindo a direção do
mercado cambial, refletindo o cenário interno mais conturbado. Em suma: em linha
com o esperado pela manhã, o clima foi mais desafiador por aqui.

Sobre o Ibovespa... O índice encerrou o pregão abaixo dos 93 mil pontos,

BOLSAS GLOBAIS
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% mês

% ano

data

influenciado principalmente pelas quedas de Petrobras, Banco do Brasil e Itaú. Do
lado positivo, JBS, BRF e CSN conseguiram se destacar. Os frigoríferos seguem se
beneficiando em meio ao surto de gripe suína na China, e em outros países
asiáticos.

S&P 500 (EUA)

2.907

0,66%

2,58%

15,98%

17:18:45

Dow Jones (EUA)

26.412 1,03%

1,87%

13,22%

17:20:01

Nasdaq (EUA)

7.984

0,46%

3,30%

20,33%

17:33:38

IPC (México)

44.686 0,24%

Sobre a Petrobras... Falamos disto no Guide Empresas. Uma eventual interferência

STOXX 600 (Europa)

maior política na gestão da estatal é algo que deverá aumentar os riscos na tese de
investimento da Cia. A atual política de preços adotada pela Petrobras foi uma das
principais vitórias do Parente na estatal. A medida contribuiu para a Petrobras
recuperar sua participação no mercado doméstico, uma vez que essa nova política
tornar a importação de combustíveis menos atrativas para outros players do
mercado, além de contribuir para melhor rentabilidade da companhia. Além disso,
com o atual patamar dos preços do petróleo, temos um cenário mais benigno para a
estatal, que aumentou bastante a sensibilidade com o preço internacional com essa
nova política de preços local. Vamos acompanhar os desdobramentos.
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FTSE 100 (Reino Unido)
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12:35:30
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12.000 0,54%
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NIKKEI 225 (Japão)

21.871 0,73%
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SHANGAI (China)

3.189 -0,04%

3,17%

27,86%

05:30:01

ASX 200 (Austrália)

6.251

1,14%
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03:56:21

0,85%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

Mourão responde... O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que tem “absoluta
certeza” de que o presidente Jair Bolsonaro não vai repetir comportamentos de
interferência na política de preços da Petrobras. Mourão disse: “Julgo que é um fato
isolado, justamente pelo momento que estamos vivendo. Acredito que o presidente
está buscando a melhor solução para equacionar o problema”. Ainda assim,
investidores adotam cautela nesta sessão.
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