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RESUMO

Os mercados de NY operaram mistos, sem grandes destaques, em dia com

liquidez reduzida por conta do feriado da Pascoa. O dólar (DXY) se manteve

próximo da estabilidade e a taxa de juros da título de 10 anos do governo

americano avançou ao longo da sessão. Na Zona do Euro, nenhum dos principais

índices de mercado abriu para negociação, com a volta do feriado agendada

para amanhã. Aqui, o mercado operou com cautela, atento a novos

desenvolvimentos no tocante a reforma da Previdência e da ameaça de uma

nova greve. Com isso, o Ibovespa fechou sem variação significativa (+0,02%),

aos 94.599 pontos.

CENÁRIO EXTERNO

Sobre o barril: EUA confirma fim de isenção... O governo Trump declarou hoje o

fim da isenção dada a um grupo de países para comprar petróleo iraniano sem

sofrer sanções americanas. Segundo a Secretária de Imprensa da Casa Branca,

Sarah Sanders, a decisão tem como objetivo acabar com as exportações de

petróleo do Irã, a maior fonte de receita do país. Ainda, o governo garantiu que

os Estados Unidos, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos se

comprometeriam em garantir a oferta da commodity a níveis adequados. A

isenção vigente - que engloba China, Grécia, Índia, Itália, Japão, Coréia do Sul,

Taiwan e Turquia – expira no dia 2 de maio, e já repercutiu de forma significativa

no preço futuro da commodity: o contrato futuro do Brent/junho avançou 3%,

superando o patamar de US$ 74/barril.

BRASIL

Mercados... A percepção de risco país (CDS de 5 anos) recuou 0,5%, ao redor de

171 pontos base. Sem direções claras vindas do exterior (dia fraco em termos de

agenda dos EUA), ativos locais perderam seus “gatilhos”. O Ibovespa, ainda

assim, mostrou resiliência. O real teve alguma depreciação; os DIs mais curto

ainda tiveram viés baixista, enquanto os mais longos seguiram próximos à

estabilidade. Por aqui, investidores aguardam a tramitação da reforma da

Previdência na CCJ.

Novas projeções do mercado... No front macro, voltamos a destacar o Boletim

Focus, divulgado nesta manhã pelo BC. O mercado voltou a revisar para baixo o

PIB deste ano, de 1,95% para 1,71%. Foi a 8ª semana consecutiva de queda. Para

2020, ainda se espera crescimento de 2,50%. Seja como for, essa revisão

baixista foi algo que influenciou nos movimentos das varejistas na B3. Natura e

Via Varejo recuaram 3%, enquanto Magazine Luiza e B2W caíram 2%.

De olho nos votos... Há a expectativa de que a admissibilidade da proposta de

reforma da Previdência seja votada entre amanhã (23) e 4ª feira (24). Os

partidos que apoiam a reforma somam 40 votos, dos 66 titulares da CCJ. Sem

os partidos do PP e PR, há 32 parlamentares. Ou seja: 2 votos a menos do que o

necessário para aprovar o texto se todos comparecerem à sessão. Mais cedo, o

governo estava em reunião com ambos os partidos. Vale notar: o PP detém 5

votos; enquanto o PR deve representar 3 votos do texto.

Sobre o texto... O governo espera, e busca preservar, uma economia de R$ 1

trilhão (isto, por enquanto, que o texto segue tramitação na CCJ). As mudanças

em discussão não alteram essa economia esperada: (i) FGTS a aposentados; (ii)

a idade-limite no STF; e (iii) não-exclusividade do governo para mudar a

Previdência. Vamos acompanhar.
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Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 94.599 0,02% -0,85% 7,64% 17:14:00

BRL (R$/US$) 3,93 -0,18% -0,35% -1,36% 17:28:55

DI Jan 20 6,44% -1 p.p. -4 p.p. -11 p.p. 17:15:22

DI Jan 21 7,02% -1 p.p. -12 p.p. -34 p.p. 17:15:47

CDS 5 anos (em p.b.) 171 -1 p.p. -7 p.p. -37 p.p. 17:29:14

JBSS3  R$   18,99 4,11% NATU3  R$         44,55 -3,15%

BRDT3  R$   23,20 2,93% GOLL4  R$         23,11 -2,90%

CVCB3  R$   53,70 2,64% RAIL3  R$         17,35 -2,86%

ABEV3  R$   17,50 2,46% CIEL3  R$           8,02 -2,79%

PCAR4  R$   96,03 2,38% VVAR3  R$           3,84 -2,78%

Maiores Altas Maiores Baixas

Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

S&P 500 (EUA) 2.908 0,10% 2,60% 16,00% 17:14:23

Dow Jones (EUA) 26.511 -0,18% 2,25% 13,65% 17:20:01

Nasdaq (EUA) 8.015 0,22% 3,70% 20,80% 17:29:22

IPC (México) 45.377 -0,33% 4,84% 8,97% 17:09:22

STOXX 600 (Europa) 390 0,22% 3,00% 15,64% 18/04/2019

FTSE 100 (Reino Unido) 7.460 -0,15% 2,48% 10,88% 18/04/2019

DAX (Alemanha) 12.222 0,57% 6,04% 15,75% 18/04/2019

CAC 40 (França) 5.580 0,31% 4,30% 17,96% 18/04/2019

NIKKEI 225 (Japão) 22.218 0,08% 4,77% 11,01% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.215 -1,70% 4,02% 28,92% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.260 0,05% 1,28% 10,86% 18/04/2019
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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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