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RESUMO

As bolsas globais encerraram a sessão sem direção única. Lá fora, destaque aos

comentários mais “leve” do presidente do Fed de NY, John Williams, com relação a

política monetária dos EUA. Algo que impulsionou o desempenho de ativos de risco

norte-americanos durante a tarde. Por aqui, os mercados reagiram ao bom humor

do exterior: o Ibovespa terminou o pregão em alta; enquanto dólar registrou mais

queda acentuada, cotado abaixo dos R$ 3,73, acompanhado por mais um dia de

fechamento dos juros futuros.

CENÁRIO EXTERNO

Mercados... Na Europa, os principais índices acionários seguiram o mesmo rumo

baixista das bolsas asiáticas. O Stoxx 600, por exemplo, fechou a sessão com uma

baixa de 0,2%. Já em NY, as bolsas refletiram a fala do presidente do Fed de NY,

John Williams, onde sugeriu que os BCs desenvolvidos deveriam agir rapidamente

quando enfrentando condições econômicas adversas. A declaração de Williams

impulsionou o desempenho de ativos de risco, com investidores reconsiderando a

probabilidade de um corte de 50 pontos base na próxima reunião do FOMC.

Um pouco mais dos mercados... O dólar (DXY) perdia força frente aos seus

principais pares, e ampliou o movimento de baixa após a fala de Williams. O petróleo

(Brent crude) recuou 3,0%, repercutindo a possibilidade da retirada de sanções

americanas sobre o Irã, e é negociado próximo dos US$ 62,00/barril.

BRASIL

Mercados... A bolsa avançou, e pressões de baixa foram registradas nos mercados

de câmbio e juros. O Ibovespa ampliou as altas, e encerrou acima dos 104 mil

pontos. O CDS de 5 anos, que mede a percepção de risco país, também recuou

(redor de 129 pontos base). O quadro externo, ainda positivo para ativos de riscos,

deu o tom aos negócios locais. O cenário político (em recesso, e sem supresa) não

fez “preços”, por aqui.

Sobre as altas... As construtoras recuperaram as perdas de ontem, após fala do

Paulo Guedes, ministro da Economia, com relação à manutenção do funding do FGTS

direcionado aos players do setor. Lembrando: nas últimas sessões, investidores

seguiam céticos com relação a liberação dos recursos do FGTS e impactos nos

repasses para o programa MCMV. Mais: a expectativa de redução dos juros de

bancos para financiamentos imobiliários também influenciou positivamente nos

papéis do setor. MRV teve alta de 3%; enquanto EZTC avançou 5% e CYRE3 subiu 2%.

Sobre as baixas... Vale e Petrobras limitaram uma maior alta do índice, em linha com

o mau humor das commoditites. Destaque também para a queda de IRB Brasil, onde

investidores aguardam a precificação da oferta da Companhia.

Um pouco mais sobre o FGTS... Onyx Lorenzoni, Ministro da Casa Civil, disse que a

regra sobre saques do FGTS e PIS/Pasep será anunciada na próxima 4ª ou 5ª feira.

No início, a ideia era que fosse entre hoje ou amanhã.

Sobre os 100 dias de governo... Amanhã (19) serão contemplados os 200 dias de

governo Bolsonaro. O presidente, entretanto, ainda não concluiu 9, das 35 ações,

previstas para os 100 dias do governo. Das 9 metas não entregues, 4 são projetos

de lei que foram enviados ao Congresso Nacional, mas não foram votados (por

exemplo, a independência do Banco Central e a criação de critérios para dirigentes

de bancos federais. Entre as outras 5 não concluídas está a redução tarifária do
Mercosul.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 104.717 0,83% 3,71% 19,15% 17:22:00

BRL (R$/US$) 3,72 1,12% 3,39% 4,24% 17:45:27

DI Jan 20 5,69% -3 p.p. -39 p.p. -87 p.p. 17:45:09

DI Jan 21 5,53% -5 p.p. -49 p.p. -183 p.p. 17:43:25

CDS 5 anos (em p.b.) 129 -1 p.p. -31 p.p. -79 p.p. 17:44:44

ESTC3  R$   33,64 5,45% CIEL3  R$           6,70 -3,60%

KROT3  R$   12,60 5,00% CVCB3  R$         49,00 -2,51%

SBSP3  R$   53,98 4,45% MULT3  R$         28,37 -1,77%

MRVE3  R$   19,87 2,85% IGTA3  R$         48,60 -1,72%

ITUB4  R$   37,37 2,66% SMLS3  R$         37,02 -1,62%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.995 0,36% 1,81% 19,48% 17:20:00

Dow Jones (EUA) 27.223 0,01% 2,34% 16,70% 17:20:01

Nasdaq (EUA) 8.207 0,27% 2,51% 23,69% 17:45:27

IPC (México) 41.618 -2,19% -3,58% -0,05% 17:16:01

STOXX 600 (Europa) 387 -0,22% 0,50% 14,56% 12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.493 -0,56% 0,91% 11,37% 12:35:30

DAX (Alemanha) 12.228 -0,92% -1,38% 15,81% 13:30:17

CAC 40 (França) 5.551 -0,38% 0,21% 17,33% 13:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.046 -1,97% -1,08% 5,15% 03:15:02

SHANGAI (China) 2.901 -1,04% -2,61% 16,33% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.649 -0,36% 0,46% 17,76% 03:55:16
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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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