04 de Abril de 2019

FLASH NEWS
MACRO
BRASIL:
•
•

Visita de Paulo Guedes na CCJ acabou em tumulto após ele ser ofendido por deputado do PT.
Bolsonaro vai receber dirigentes de 6 partidos hoje para ajudar na articulação da reforma da Previdência. Alckmin e
Jucá devem ser recebidos.

EUA:
•
•

Trump deve receber o vice-primeiro
primeiro-ministro
ministro chinês, Liu He, em Washington para continuar as negociações
comerciais.
Teremos hoje às 9h30 a divulgação dos novos pedidos de seguro desemprego. O estimado são 215.000.

Alemanha:
• Pedidos às fábricas no país vieram muito abaixo das expectativas com uma queda de 4,2% MoM quando o
esperado era uma alta de 0,3%.

MICRO
•
•
•

A Minerva
rva pagou U$ 72 milhões em resgate de títulos perpétuos a uma taca de 8,75%.
O BNDES abriu R$ 1,24 bilhões em crédito para a equatorial.
A Neoenergia está fazendo estudos para um potencial IPO. Na terça o BB disse que desinvestirá da empresa
elétrica.

COTAÇÕES INTERNACIONAIS:
Ativo
Bolsa EUA (S&P 500 Futuro)
Bolsas Europeias (Stoxx 600)
Ações de Mineradoras na Europa
Bolsa Chinesa (Xangai)
Euro x Dólar
Minério de Ferro
Futuro Petróleo (WTI)
CDS Brasil (5 anos)
Taxa Juros EUA (10 anos)
Última Atualização:

Preço
2.877,50
387,60
444,36
3.246,57
1,12
91,64
62,70
171,28
2,50

Variacao
-0,08%
-0,34%
-0,84%
0,94%
-0,08%
0,66%
0,38%
0,0 bps
0,0 bps

Variacao em 5 dias
2,00%
2,86%
6,36%
8,40%
0,03%
12,00%
5,73%
-13,9
13,9 bps
0,1 bps
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DISCLAIMER
O presente relatório foi preparado pela ELITE INVESTIMENTOS e destina-se
se somente para informação de investidores,
não constituindo oferta ou solicitação de compra ou de venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em
qualquer estratégia de negócio específica. Qualquer decisão de compra ou venda de títulos
títulos e valores mobiliários deverá
ser baseada em informações públicas existentes sobre os referidos títulos e, quando apropriado, deve levar em conta o
conteúdo dos correspondentes prospectos arquivados, e a disposição, nas entidades governamentais responsáveis
respon
por
regular o mercado e a emissão dos respectivos títulos.
A ELITE INVESTIMENTOS baseou este documento nas informações obtidas a partir de fontes que crê serem confiáveis,
mas que não verificou de modo independente; a Corretora não faz qualquer declaração
declaração no sentido de garantir e
assegurar a exatidão e integridade de tais informações, bem como não aceita qualquer responsabilidade pelas mesmas.
As opiniões presentes no relatório baseiam-se
baseiam se em informações que estavam disponíveis para o público à data da
d
publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso.
A ELITE INVESTIMENTOS ou quaisquer de seus diretores ou funcionários poderão adquirir ou manter ativos direta ou
indiretamente relacionados à(s) empresa(s) aqui mencionada(s), desde que observadas as regras
re
previstas na ICVM
483/2010 e regras e políticas internas. A ELITE INVESTIMENTOS não será responsável por perdas diretas ou lucros
cessantes que sejam decorrentes do uso do presente relatório. Os instrumentos financeiros abordados neste relatório
podem não ser adequados para todos os perfis de investidores.
Caso o instrumento financeiro seja expresso em uma moeda que não seja a do investidor, uma alteração nas taxas de
câmbio pode impactar adversamente o preço, valor e rentabilidade do instrumento financeiro.
finan
Os desempenhos
anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros, e nenhuma declaração ou garantia, de forma
expressa ou implícita, é feita nesse relatório em relação a desempenhos futuros.
O presente relatório não poderá ser reproduzido,
reproduzido, distribuído ou publicado pelo seu destinatário para qualquer fim sem o
prévio consentimento da ELITE INVESTIMENTOS.
INVESTIMENTOS
A fim de atender a exigência regulatória prevista na Instrução CVM 483, de 06 de julho de 2010, o(s) analista(s) de
valores mobiliários
rios responsável (eis) pela elaboração deste relatório de análise declara(m) que:
I - As recomendações refletem única e exclusivamente sua(s) opiniões pessoais e foram elaboradas de forma
independente, inclusive em relação à ELITE INVESTIMENTOS;
II – É (são) certificado(s) e credenciado(s) pela APIMEC;
II – Sua(s) remuneração é (são) fixa(s), podendo receber PL semestral de acordo com o resultado da Instituição como um
todo e não relacionado ao trabalho específico de análise.
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