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RESUMO

É feriado nos EUA. Isto retirou liquidez dos mercados. Sem grandes direcionadores nos

mercados internacionais, as bolsas da Europa mostraram um ligeiro recuo, após sessão

positiva na Ásia. Lá fora, investidores acompanharam as discussão em torno da

paralisação parcial do governo federal (“shutdown”, como é chamado).No Brasil,

Ibovespa perde os 96 mil pontos. Dólar e DIs avançaram, em linha com o exterior.

CENÁRIO EXTERNO

Sobre o Shutdown... Trump e os democratas esboçaram um acordo para acabar com a

paralização parcial do governo americano. Afinal, o shutdown já dura 5 semanas. As

negociações envolvem mudanças na política de imigração e na segurança da fronteira

americana. Ainda ontem, os democratas sinalizaram que estariam dispostos a ceder

recursos extraordinários para reforçar a proteção da fronteira com o México. Em troca,

Trump deveria garantir os direitos dos Dreamers -- jovens levados, ainda crianças,

ilegalmente aos EUA -- contra a deportação. Por ora, ambas as partes se mostram

abertas à negociação. Algo que pode fornecer um fôlego adicional aos ativos de riscos no

exterior. Vamos acompanhar...

Hoje, na agenda macro... Por conta do feriado, não houve dados nem discursos relevantes

nos EUA. Falamos disto no Mercados Hoje. O luto foi para Martin Luther King Jr., morto em

Memphis, nos EUA. Lutou pelos direitos civis. Dele, lembramos a seguinte frase: “O que me

preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons”.

Mas, vale destacar... O Fundo Monetário Internacional reduziu suas projeções em torno do

crescimento da economia global. Para 2019 e 2020, as projeções de crescimento ficaram

ao redor de 3,5% e 3,6%, respectivamente. Os números ficaram abaixo dos 3,7%

previstos para ambos os períodos em outubro. Comentamos os dados em nosso Flash

Macro.

BRASIL

Mercados ... O Ibovespa interrompeu os ganhos dos últimos dias, e recuou, puxado pelos

papéis de BB Seguridade, Itaúsa e varejistas. Do lado positivo, destacaram-se os papéis

da Vale, Suzano e Localiza. Por aqui, o vencimento de opções sobre ações influenciou nos

negócios locais. O movimento compensou uma eventual liquidez mais reduzida,

decorrente do feriado americano.

Sobre as varejistas... As ações das varejistas (em especial, empresas focadas no

mercado digital) seguiram como destaque negativo nesta sessão. Os papéis reagiram ao

fluxo de notícias envolvendo a Amazon, que planeja lançar uma plataforma de venda

direta ao consumidor. Algo que aumentaria a concorrência do setor. Vale notar: B2W tem

maior atuação no “marketplace”, enquanto Magazine Luiza detém forte operação na

venda direta. Em suma, BTOW3 recuou 3%, enquanto MGLU3 teve queda de 4%.

Mais dos mercados... No mercado de câmbio, o dólar teve leve valorização frente ao real,

acompanhando a performance da moeda americana nos mercados internacionais. Além

da baixa liquidez por conta do feriado no exterior, a ausência de indicadores na agenda

macro de hoje foi algo que marcou a sessão. Na mesma linha, os DIs também avançaram.

Os mercados locais, portanto, seguiram as tendências que apontamos mais cedo, em

nosso Mercados Hoje: “Acreditamos que o dia por aqui será neutro/positivo”.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 95.793 -0,32% 8,99% 8,99% 17:56:30

BRL (R$/US$) 3,76 -0,16% 3,22% 3,22% 17:59:59

DI Jan 20 6,55% 0 p.p. -4 p.p. 0 p.p. 17:59:59

DI Jan 21 7,35% 1 p.p. -5 p.p. -1 p.p. 17:59:59

CDS 5 anos (em p.b.) 172 -2 p.p. -38 p.p. -35 p.p. 18:03:46

RENT3  R$   32,40 3,91% ESTC3  R$         28,62 -5,54%

SUZB3  R$   45,54 2,64% MGLU3  R$       167,21 -4,01%

BRFS3  R$   24,59 2,25% BTOW3  R$         44,20 -3,91%

CIEL3  R$   10,60 1,73% CSAN3  R$         40,99 -2,82%

EQTL3  R$   84,11 1,58% BBSE3  R$         28,92 -2,43%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.671 1,32% 6,54% 6,54% 18/01/2019

Dow Jones (EUA) 24.706 1,38% 5,91% 5,91% 18/01/2019

Nasdaq (EUA) 7.157 1,03% 7,87% 7,87% 18/01/2019

IPC (México) 43.866 -0,85% 5,34% 5,34% 17:51:58

STOXX 600 (Europa) 356 -0,19% 5,54% 5,54% 14:50:00

FTSE 100 (Reino Unido) 6.971 0,03% 3,60% 3,60% 14:35:29

DAX (Alemanha) 11.136 -0,62% 5,47% 5,47% 15:30:17

CAC 40 (França) 4.868 -0,17% 2,90% 2,90% 15:05:02

NIKKEI 225 (Japão) 20.719 0,26% 3,52% 3,52% 04:15:02

SHANGAI (China) 2.611 0,56% 4,68% 4,68% 06:30:01

ASX 200 (Austrália) 5.890 0,18% 4,32% 4,32% 04:06:23

https://blog.guide.com.br/textos/bolsonaro-venceu-e-o-mercado-com-isso/
imf: Novas Projeções... O Fundo Monetário Internacional reduziu suas expectativas em torno do crescimento da economia global. Para 2019 e 2020, as projeções de crescimento ficaram entorno de 3,5% e 3,6%, respectivamente, abaixo dos 3,7% previstos para ambos os períodos em outubro. Comentamos os dados mais a fundo no nosso Flash Macro
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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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