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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.
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IBOVESPA (Brasil)
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-2 p.p. -38 p.p. -35 p.p.
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CDS 5 anos (em p.b.)

172

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

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

ASX 200 (Austrália)

5.890

0,18%

4,32%

4,32%

04:06:23

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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