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RESUMO

As bolsas da Europa, e dos EUA, fecharam a sessão com ganhos, impulsionadas pela

recente “trégua” no conflito comercial. De pano de fundo, investidores acompanham o

voto de desconfiança do Partido Conservador contra a Theresa May, e digerem os dados

de inflação dos EUA. Dólar opera mais fraco no exterior; e commodities tem sessão mais

positiva. No Brasil, decisão do Copom foi destaque do dia.

CENÁRIO EXTERNO

Negociações comerciais... Mais cedo, Trump reiterou que a China deve anunciar (isto é,

ainda neste mês) novas compras de produtos agrícolas norte americanos. A medida

deve trazer alívio aos produtores. Afinal, os estoques das commodities estão altos. Vale

notar: ontem, os chineses já haviam comunicado a intenção de reduzir as tarifas sobre a

importação de carros americanos. Seja como for, os comentários sinalizam a

possibilidade de um acordo à frente. A notícia foi bem recebida pelos mercados, é claro.

Na Europa: de olho em May... Hoje, o Parlamento britânico realiza o voto de desconfiança

contra May. Falamos disto no Mercados Hoje. Caso May seja derrotada, a premiê terá de

deixar o comando do partido ,e também o posto de Premiê. A principal questão é: Theresa

May receberá todos os votos que parece já ter garantido? De qualquer forma, May já

afirmou a deputados de seu Partido que não deve concorrer a reeleição em 2022.

Nos EUA, todos atentos à inflação... A inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês)

está em 2,2% no acumulado em 12 meses, até novembro. Ficou dentro do esperado pelo

mercado. Considerando o “núcleo” da inflação – ou seja, desconsiderando preços de

energia e alimentação, que detêm maior volatilidade --, a inflação também permaneceu

em 2,2%, em linha com as expectativas. Os dados da inflação dos EUA não empolgam; e, a

expectativa ainda é de um aperto monetário gradual. Aliás, o indicador continuará a ser

importante de monitorar, sempre de olho nos próximos passos do Fed.

IPO do Uber... Segundo a Bloomberg, a empresa de transportes particulares já acionou o

Morgan Stanley para liderar a oferta pública de ações da companhia. A operação está

prevista para 2019. A expectativa é chegar a US$ 120 bilhões com essa operação.

BRASIL

Mercados... Em linha com o viés que tínhamos pela manhã, os ativos locais tiveram boa

performance. O dólar e parte importante dos DIs operaram em baixa; enquanto o

Ibovespa sustentou seus ganhos, encerrando a sessão não muito distante dos 87 mil

pontos. Ainda assim, o índice perdeu nas últimas horas. Do lado positivo, estão as ações

de Vale e Petrobras. No front negativo, destaque para as ações de BB Seguridade.

Ficou para 2019... Mais cedo, o Tribunal de Contas da União (TCU) informou que a

continuidade da análise da revisão do contrato de cessão onerosa depende ainda dos

envios de novos estudos realizados pelo Ministério de Minas e energia (MME) e pelo

Conselho Nacional de Política Enegética (CNPE). Ou seja: a sessão onerosa ficou para

2019! O órgão analisa a revisão do contrato desde 2015, mas seus técnicos afirmam que a

demora na conclusão se deve à falta de acesso às informações necessárias.

No front fiscal: Sudam, Sudene e Sudeco... Eduardo Guardia, atual ministro da Fazenda,

disse que “se ficar caracterizado que não está adequado [à Lei de Responsabilidade

Fiscal]” vai recomendar o veto à manutenção dos incentivos. O impacto previsto com a lei

é de mais R$ 3,5 bilhões por ano. Falamos disto no Mercados Hoje.

Sobre o COPOM... A Selic continuou estável, em 6,50%, em linha com o esperado. No curto

prazo, o nosso cenário-base é de manutenção desta taxa por mais algum tempo. A

princípio, vemos o processo de normalização de Selic iniciando no final do 1º tri de 2019.

No comunicado, o BC continua ressaltando os riscos, em especial, no que diz respeito às

questões domésticas; e cenário externo desafiador para emergentes.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 86.789 0,43% -3,03% 13,60% 18:02:30

BRL (R$/US$) 3,85 -1,20% 0,35% -14,04% 17:59:57

DI Jan 19 6,40% 0 p.p. -3 p.p. -47 p.p. 17:47:07

DI Jan 21 7,73% -8 p.p. -41 p.p. -133 p.p. 17:59:55

CDS 5 anos (em p.b.) 202 -6 p.p. 1 p.p. 40 p.p. 18:17:07

SBSP3  R$   30,88 6,15% BBSE3  R$         27,20 -4,43%

USIM5  R$     9,28 6,06% VVAR3  R$           4,78 -3,43%

CSNA3  R$     9,08 4,73% MRVE3  R$         11,69 -2,50%

BRML3  R$   13,20 3,37% ECOR3  R$           9,40 -2,39%

NATU3  R$   44,05 3,04% CYRE3  R$         14,91 -2,23%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.666 1,10% -3,42% -0,29% 18:02:42

Dow Jones (EUA) 24.623 1,04% -3,59% -0,39% 18:17:41

Nasdaq (EUA) 7.133 1,45% -2,69% 3,33% 18:17:41

IPC (México) 40.898 -1,11% -2,00% -17,13% 11/12/2018

STOXX 600 (Europa) 350 1,69% -2,10% -10,07% 14:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 6.880 1,08% -1,43% -10,50% 14:35:30

DAX (Alemanha) 10.929 1,38% -2,91% -15,39% 15:30:17

CAC 40 (França) 4.909 2,15% -1,89% -7,59% 15:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.603 2,15% -3,35% -5,11% 04:15:02

SHANGAI (China) 2.602 0,31% 0,54% -21,32% 06:30:03

ASX 200 (Austrália) 5.654 1,39% -0,24% -6,79% 04:14:05

https://blog.guide.com.br/textos/bolsonaro-venceu-e-o-mercado-com-isso/
https://blog.guide.com.br/analises/mercados-hoje-dia-de-copom/
https://blog.guide.com.br/analises/mercados-hoje-dia-de-copom/
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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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