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RESUMO :As bolsas de NY acumularam ganhos, seguindo mais uma rodada de
resultados corporativos– até o momento, 80% das companhias que compões o S&P
500 apresentaram resultados que superaram expectativas de mercado. O dólar
(DXY) seguiu se valorizando ao longo da sessão, enquanto os juros das treasuries do
governo americano fecharam. Na Zona do Euro, os principais índices de mercado
também subiram, em dia que marcou a volta de negociações após o do feriado de
Pascoa. Aqui, o Ibovespa operou no verde, com investidores otimistas com a votação
do texto da reforma da Previdência na CCJ e aliviados com a redução do risco de
uma nova greve dos caminhoneiros. O índice se valorizou 1,4%, e fechou aos 95.923
pontos.

BRASIL
Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

IBOVESPA (Brasil)

95.923 1,41%

0,53%

9,14%

17:21:00

-0,02%

-1,03%

17:59:59

BRL (R$/US$)

3,92

0,38%

DI Jan 20

6,43% -1 p.p.

-5 p.p.

-12 p.p.

17:59:45

DI Jan 21

6,97% -4 p.p.

-17 p.p.

-39 p.p.

17:59:59

-7 p.p.

-38 p.p.

18:21:16

CDS 5 anos (em p.b.)

169

-2 p.p.

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos

CENÁRIO EXTERNO

Sobre o petróleo: seguiu a pressão altista... A decisão do governo Trump pelo fim da
isenção dada a um grupo de países para comprar petróleo iraniano sem sofrer
sanções seguiu impulsionando o preço da commodity nesta 3ªF. Em um mercado
com oferta já pressionada por conta de entraves em países produtores como
Nigéria, Libya e Venezuela, o preço do contrato futuro do Brent/junho reagiu
imediatamente à decisão americana, e já ultrapassa o patamar dos US$ 74/barril,
valor que configura o maior nível registrado desde novembro do ano passado.

DESTAQUES DO ÍNDICE
Maiores Altas

Maiores Baixas

Mais: política de Trump confunde mercado... Em outubro/18, o preço do Brent

MRFG3

R$

7,52

6,97% SMLS3

R$

49,00

-6,31%

operava os US$ 86/barril – a máxima em um período de quatro anos – quando,
acompanhada de um receio maior sobre uma desaceleração econômica global, a
decisão dos EUA de conceder estas isenções para a importação de petróleo iraniano
contribuiu para uma desvalorização mais aguda da commodity. A decisão pela
renovação das sanções sobre o petróleo iraniano vai à contramão do que foi feito
ano passado, que tinha como principal objetivo derrubar o preço da commodity, e
surpreendeu o mercado com a imprevisibilidade com que o governo Trump tem
tomado algumas decisões.
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Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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Mercados... O Ibovespa seguiu em forte alta nesta 3ª. O cenário externo, com viés
ainda favorável, e otimismo com relação a expectativa de aprovação da
admissibilidade da reforma na Previdência na CCJ, sustentaram os ganhos do índice
local. No mercado de câmbio e juros, observamos pressões baixistas, em linha com
o quadro mais positivo para ativos de risco local. O CDS, que mede a percepção de
risco-país, também recuou, retornando aos 169 pontos base.

Destaques do índice... A peste suína africana continua impactando positivamente as
ações dos frigoríferos: BRF, Marfrig e JBS tiveram mais um dia de alta. As ações de
BR Distribuidora também foi destaque positivo, ainda repercutindo a notícia de que a
Petrobras avalia sair do controle da companhia por meio de follow on. Na outra
ponta, Smiles recuou mais de 6%. A notícia de que a Latam avalia fazer oferta pela
UPI (Unidade Produtiva Isolada) da Avianca Brasil, que inclui o programa de
fidelidade da companhia (chamado “Amigo”), derrubou as ações de SMLS3.

Acordo pela Previdência... A base aliada do governo fechou acordo com o Centrão,
para que a votação da admissibilidade da reforma da Previdência na CCJ ocorra
ainda hoje. O secretário especial confirmou a retirada de 4 trechos do relatório
sobre a proposta na CCJ, dentre eles: (i) FGTS – fim da obrigatoriedade de a
empresa recolher FGTS para aposentados e pagar multa de 40% em caso de
demissão sem justa causa desses trabalhadores; (ii) aposentadoria compulsória –
possibilitaria alterar a idade de aposentadoria compulsória por meio de lei
complementar; (iii) judicialização da Previdência – mudaria o foro para julgamento
de ações previdenciárias; e (iv) exclusividade para mudanças – deixaria só nas
mãos do Executivo a prerrogativa de propor alterações previdenciárias.

BOLSAS GLOBAIS

Índices Mundiais

Último % dia

% mês

% ano

data

S&P 500 (EUA)

2.934

0,88%

3,50%

17,03%

17:59:38

Dow Jones (EUA)

26.656 0,55%

2,81%

14,27%

17:59:38

Nasdaq (EUA)

8.121

1,32%

5,07%

22,39%

18:16:01

IPC (México)

45.148 -0,51%

4,31%

8,42%

17:16:01

391

0,23%

3,23%

15,90%

12:50:00

FTSE 100 (Reino Unido)

7.523

0,85%

3,35%

11,82%

12:35:30

DAX (Alemanha)

12.236 0,11%

6,16%

15,88%

13:30:17

CAC 40 (França)

5.592

0,20%

4,51%

18,20%

13:05:02

NIKKEI 225 (Japão)

22.260 0,19%

4,97%

11,22%

03:15:02

SHANGAI (China)

3.199 -0,51%

3,49%

28,26%

05:30:03

ASX 200 (Austrália)

6.319

2,24%

11,92%

04:36:17

STOXX 600 (Europa)

0,95%

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos
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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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