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CENÁRIO EXTERNO

Nos EUA: as techs... As bolsas americanas encerram a sessão em forte queda,

pressionadas pelas ações de techs. A Apple, principal destaque de queda no dia, anunciou

que deverá reduzir o ritmo de produção dos novos iPhone XR, XS e XS Max em um terço em

2019. Serão fabricadas, agora, 70 milhões de unidades. O corte se refere ao lote de

smartphones que será produzido até fevereiro de 2019. Em paralelo, investidores digerem

as tensões comerciais envolvendo EUA-China. O diálogo (nada amistoso durante o encontro

da Apec, diga-se de passagem) entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o vice-presidente

americano, Mike Pence, contribuiu para pressionar os ativos de risco no exterior.

Comentamos sobre o assunto no Mercados Hoje.

Na Europa: Brexit... As tensões envolvendo o Brexit seguem fazendo “preço” nos mercados

europeus. Por ora, a reunião da 1ª ministra britânica, Theresa May, com líderes da União

Europeia, que ocorre em 25 de novembro, segue como principal trigger na região. Afinal, o

acordo entre as partes permanece repleto de incertezas. E qualquer novidade deverá

“mexer” com os mercados europeus. Ainda na Europa, destaque para as ações da Renault,

que recuaram mais de 8%, após anúncio de que o presidente da Cia, Carlos Ghosn, poderá

ser detido no Japão. O motivo? Ghosn teria declarado salário mais baixo do que o real.

Sobre o barril... O petróleo operou com forte volatilidade nesta sessão. Abriu o pregão em

alta, oscilou no terreno negativo durante o dia, e encerrou o dia em leve alta. A melhora da

performance do barril reflete as notícias de que a União Europeia decidiu apoiar a decisão

do governo francês de impor sanções à cidadãos iranianos ligados a um plano de bomba na

França. A expectativa, por ora, é que o bloco europeu se una aos EUA para assumir uma

relação mais dura com o Irã. Em suma, investidores seguem atentos as sinalizações sobre

a produção da commodity nos próximos anos.

BRASIL

Mercados.... O Ibovespa, pressionado pelo pior momento no exterior, recuou, e oscilou

entre 87-88 mil pontos. No ano, entretanto, mantém desempenho positivo próximo de 14%.

O índice operou com volume mais forte, por conta do vencimento de opções sobre ações,

compensando eventual liquidez mais reduzida, diante do pré feriado de SP. O movimento

atingiu mais de R$ 6 bi. No mercado de câmbio, apesar do dólar mais fraco no exterior, o

real se desvaloriza frente à moeda dos EUA. Já a percepção de risco país, medida pelo CDS

de 5 anos, avançou (pouco mais de 1%, acima dos 207 pontos base).

Sobre a queda de Cielo... Do lado negativo, a Cielo, em queda de mais de 5%, foi um dos

destaque de queda nesta sessão. Afinal, o cenário segue desafiador para a cia, influenciado

por: (i) indefinição regulatória; (ii) concorrência acirrada; e (iii) economia local ainda

enfraquecida. Observamos os últimos resultados da companhia pressionados pelo

ambiente mais competitivo e volumes ainda fracos em função da atividade econômica local

em uma gradual recuperação. Recentemente, a Cielo anunciou aquisições de empresas do

setor, com foco em diversificar a oferta de soluções e serviços, explorando novas

iniciativas comerciais, avançando na estratégia de crescer com uma marca mais popular.

Mesmo assim vemos uma crescente concorrência em meios de pagamentos e a Cielo vem

perdendo força no comércio eletrônico, e pequenos comerciantes.

Sobre a alta do BB... Do lado positivo, destaque para os papéis da Banco do Brasil. Afinal,

especula-se que Ivan Monteiro, atual CEO da Petrobras, poderá assumir o BB, onde já foi

presidente. Conforme abordamos no Guide Empresas, Roberto Castello Branco será o novo

presidente da Petrobras a partir de 2019. A nomeação de Castello Branco foi vem avaliada

pelo mercado, e o executivo deverá ter autonomia para comandar a estatal. Mais cedo,

Castello Branco disse que é favorável a privatização, mas ressaltou que o assunto não está

na pauta da nova administração. Vamos acompanhar....

Ministério da Educação... Mais cedo, Bolsonaro (PSL) descartou a possibilidade da

presidente do Inep (órgão do Ministério da Educação, responsável, inclusive, pelo Enem),

Maria Inês Fini, ser escolhida para comandar o Ministério da Educação. “Pode esquecer.

Essa não esteve à frente do Enem? Está fora, cartão vermelho!”, disse Bolsonaro. O

mercado segue atento aos nomes dos ministérios de Bolsonaro. Jair já afirmou que

pretende anunciar todos os nomes do 1º escalão até o fim de novembro. Falamos disto

também nos Mercados Hoje.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 87.668 -0,96% 0,28% 14,75% 18:02:30

BRL (R$/US$) 3,76 -0,57% -0,97% -11,92% 17:59:59

DI Jan 19 6,43% 0 p.p. -6 p.p. -44 p.p. 17:58:23

DI Jan 21 7,95% 6 p.p. -57 p.p. -111 p.p. 17:59:59

CDS 5 anos (em p.b.) 208 3 p.p. -8 p.p. 46 p.p. 18:17:25

SMLS3  R$   39,04 2,74% CIEL3  R$   9,29 -4,72%

BBAS3  R$   44,10 2,34% KROT3  R$ 10,69 -4,21%

RENT3  R$   28,39 2,34% USIM5  R$   9,38 -4,19%

BTOW3  R$   35,27 1,35% RADL3  R$ 63,65 -3,92%

NATU3  R$   37,25 1,00% SUZB3  R$ 37,25 -3,50%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.693 -1,58% -0,69% 0,73% 18:02:37

Dow Jones (EUA) 25.056 -1,41% -0,24% 1,36% 18:17:35

Nasdaq (EUA) 7.064 -2,53% -3,31% 2,33% 18:17:35

IPC (México) 42.319 2,10% -3,69% -14,25% 16/11/2018

STOXX 600 (Europa) 355 -0,73% -1,80% -8,75% 14:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 7.001 -0,19% -1,78% -8,93% 14:35:30

DAX (Alemanha) 11.245 -0,85% -1,77% -12,95% 15:30:17

CAC 40 (França) 4.985 -0,79% -2,12% -6,16% 15:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 21.821 0,65% -0,45% -4,15% 04:15:02

SHANGAI (China) 2.704 0,91% 3,87% -18,25% 06:30:03

ASX 200 (Austrália) 5.694 -0,64% -2,34% -6,12% 04:16:19

https://blog.guide.com.br/textos/bolsonaro-venceu-e-o-mercado-com-isso/
https://blog.guide.com.br/analises/mercados-hoje-sem-tendencias/
http://mkt.guideinvestimentos.com.br.s3.amazonaws.com/Guide Empresas (19_11_18).pdf
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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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