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DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 85.220 -0,75% -1,04% 11,54% 11/05/2018

S&P 500 (EUA) 2.728 0,17% 3,01% 2,02% 11/05/2018

IPC (México) 46.729 0,38% -3,37% -5,32% 11/05/2018

STOXX 600 (Europa) 392 -0,22% 1,62% 0,61% 08:50:30

FTSE 100 (Reino Unido) 7.710 -0,21% 2,67% 0,29% 08:50:35

DAX (Alemanha) 12.954 -0,30% 2,71% 0,28% 08:50:36

CAC 40 (França) 5.530 -0,21% 0,17% 4,09% 08:50:30

NIKKEI 225 (Japão) 22.866 0,47% 1,77% 0,44% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.174 0,34% 2,98% -4,03% 05:30:01

ASX 200 (Austrália) 6.135 0,31% 2,55% 1,16% 04:13:17

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 65,5 1,63% 3,38% -7,52% 11/05/2018

Cobre (USd/lb.) 307,8 -0,77% 0,13% -7,51% 08:55:34

Ouro (USD/t oz.) 1.318,4 -0,14% -0,06% -0,02% 08:55:32

Prata (USD/t oz.) 16,6 -0,61% 1,40% -3,84% 08:55:23

Platina (USD/t oz.) 925,1 -0,09% 2,29% -1,99% 08:55:12

Paládio (USD/t oz.) 991,3 0,62% 3,21% -5,77% 08:52:20

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 77,3 0,27% 3,53% 18,10% 08:55:32

Petróleo WTI (USD/bbl.) 70,8 0,14% 3,25% 17,88% 08:55:36

Gasolina (USd/gal.) 218,6 -0,14% 2,57% 9,72% 08:55:24

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,8 1,03% 2,61% 2,24% 08:54:58

Etanol (USD/gal.) 1,5 -34% 62% 48% 11/05/2018

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 395,3 -0,32% -1,37% 7,62% 08:54:12

Soja (USd/bu.) 1.007,8 0,42% -3,89% 2,49% 08:55:29

Café Robusta (USD/MT) 1.744,0 -0,80% -0,68% -1,13% 08:53:52

Café Arábica (USD/bag) 148,0 0,14% -3,01% -7,64% 17:33:43

Açúcar (USd/lb.) 11,2 -0,09% -4,68% -25,53% 08:54:44

Boi Gordo (USd/lb.) 104,4 0,12% -0,10% -5,50% 11/05/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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Energias do Brasil: Oferta da CTG por EDP 

Portugal pressupõe desobrigação de realizar OPA 

por EDP Brasil  

 
Na última 6ª feira (11), a CTG lançou oferta pública 
voluntária de compra de ações da EDP e da EDP 
Renováveis na bolsa de Lisboa, ao preço de € 3,26 e € 7,33 
por ação, respectivamente. O valor avalia a EDP em cerca 
de € 11 bilhões. Como já é dona de 23,27% da empresa, 
teria de pagar aos demais acionistas € 8,3 bilhões. O preço 
embute prêmio, considerado baixo, de 4,8% ante o 
fechamento das ações da EDP. 
 
Mesmo sem lançar oferta pública de aquisição de ações 
(OPA) pela EDP Energias do Brasil, ela controlaria 
indiretamente a brasileira, que tem 2,9 GW de capacidade. 
Além de três pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), que 
somam 131 MW, a EDP Brasil tem 720 MW na termelétrica 
Pecém I (CE) e 2,1 GW em seis hidrelétricas. 
 
A EDP é sócia da CTG nas hidrelétricas Santo Antonio do 
Jari (AP e PA), Cachoeira Caldeirão (AP) e São Manoel (PA), 
construídas nos últimos anos e concluídas antes dos 
prazos regulatórios. 
 
Impacto: Neutro. A oferta lançada pela CTG pelo controle do 
grupo EDP coloca como condição que a CTG não seja 
obrigada a lançar também uma OPA pela subsidiária da EDP 
no Brasil. O grupo português tem 51% do capital votante e 
total da brasileira. O restante está disperso na B3. Assim, não 
descartamos uma realização pontual para os papeis da EDP 
na B3.  
 
Na última 6ª, com a oferta da CTG, as ações da Energias do 
Brasil alcançaram alta de 15,6% (atingindo R$ 15,60/ação), 
recorde histórico de preço. Seu valor de mercado foi para R$ 
9,33 bilhões. O movimento refletiu - justamente - essa 
expectativa de que a possível aquisição do controle do grupo 
português resultasse numa OPA aqui no Brasil.  
 
Para a Energias do Brasil, o movimento é interessante, uma 
vez que há a expectativa de que o grupo chinês impulsione a 
expansão da empresa na America Latina e, em especial, no 
Brasil.  
 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 85.220 -0,75% -1,04% 11,54% 11/05/2018

IBrX (Ibrx 100) 35.054 -0,76% -1,18% 10,87% 11/05/2018

IMOB (Imobiliário) 683 -2,21% -3,89% -10,24% 11/05/2018

INDX (Industrial) 16.101 0,33% -0,05% 6,71% 11/05/2018

IFNC (Financeiro) 8.824 -1,65% -4,91% 10,01% 11/05/2018

ICON (Consumo) 3.464 -1,30% -4,08% -7,86% 11/05/2018

IMAT (Materias básicos) 3.368 0,73% 3,97% 37,54% 11/05/2018

IEE (Energia Elétrica) 42.856 -0,11% -2,20% 7,86% 11/05/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.404 -1,28% -4,28% 6,13% 11/05/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.303 0,02% -1,46% 3,44% 11/05/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.368 -0,71% -2,13% 5,29% 11/05/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.555 -0,49% -1,23% 2,54% 11/05/2018

ITAG (Tag Along) 17.677 -0,83% -2,60% 6,73% 11/05/2018

IDIV (Div idendos) 4.325 -0,25% -2,43% 6,15% 11/05/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,577 0,65% -1,98% -7,39% 09:05:37

Selic 6,50% 02/04/2018

P/L Ibov espa (atual) 21,5x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 12,3x -

DI Jan 21 8,33% 11 p.p. 32 p.p. -73 p.p. 11/05/2018

DI Jan 23 9,48% 7 p.p. 29 p.p. -51 p.p. 11/05/2018

CDS 5 anos (em p.b.) 184 -1 p.p. 15 p.p. 22 p.p. 09:05:08

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 16.130 5.745 10.385 135 -40

Inv estidor Estrangeiro 103.738 119.868 -16.130 5.612 17.661

Fundos 285.865 276.163 9.702 -6.457 -18.421

Pessoa Física 2.980 1.480 1.500 420 940

Variação líquida
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Petrobras: Acordo da cessão onerosa pode sair esta semana 
 
Está marcada para hoje (14h30) mais uma reunião da Comissão Interministerial, presidida pela secretária Ana Paula VESCOVI (Fazenda), 
com 25 participantes do Tesouro, PGFN, MME, Planejamento, Petrobras, ANP e TCU. Nas últimas semanas, as negociações parecem ter 
acelerado o ritmo. 
 
Além de Pedro Parente, que se mostrou, confiante em recente entrevista à Globo, (mostrado pelo Guide Empresas em 11.05) vários 
membros da equipe econômica têm manifestado otimismo sobre a conclusão do acerto, em tempo hábil, nesta semana. O ministro da 
Fazenda, Eduardo Guardia, disse que o governo trabalha com "enorme empenho" para concluir nesta semana as negociações com a 
Petrobras. Da mesma maneira o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, afirmou, nesta sexta-feira, que o governo está 
trabalhando "muito forte" para chegar a um consenso. 
 
O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix Bezerra, também afirmou que uma das prioridades do governo é 
terminar as negociações com a Petrobras sobre a cessão onerosa até esta semana. O prazo da comissão técnica criada para discutir o 
tema vence quinta-feira, dia 17. "A prioridade é terminar as negociações e ver quanto quem deve para quem", disse Bezerra. Da mesma 
maneira, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse que o governo trabalha com "enorme empenho" para concluir nesta semana 
as negociações com a Petrobras sobre a chamada "cessão onerosa". 
 
Se a Petrobras for credora, o que Bezerra não confirma, o governo poderá fazer um leilão para vender os volumes encontrados que 
podem variar entre 6 bilhões e 10 bilhões de barris. O dinheiro arrecadado seria usado para pagar a estatal. O secretário-executivo não 
se estendeu sobre o caso, mas disse que, se esse petróleo for vendido em leilão, será a quinta oferta de áreas para exploração e 
produção de petróleo e gás realizada em 2018. 
  
Impacto: Marginalmente Positivo. Conforme abordamos na última 6ª, o acordo entre Petrobras e União parece estar próximo de uma 
solução. Isto é algo que deve continuar a impulsionar os papeis da estatal no curtíssimo prazo, e seguimos com uma visão favorável sobre 
o tema. 
 
Seguimos com uma visão otimista para a Petrobras. Sustentamos nossa recomendação, em meio: (i) processo de vendas de ativos; (ii) 
melhora operacional, com ganhos de eficiência e produtividade; e (iii) contínua  desalavancagem financeira.  

RESULTADOS DO 1º TRI 
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Cesp: Números do 1º tri – atenção à privatização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na última 6ª (11), após o fechamento do mercado, a Companhia Energética de São Paulo (Cesp) anunciou seus números do primeiro 
trimestre de 2018. O resultado ainda negativo apresentado no trimestre (prejuízo líquido de R$ -3,7 milhões vs lucro líquido de R$ 72,5 
milhões no 1T17) deve-se, primordialmente, à forte elevação do custo com Provisão para Riscos Legais. Por outro lado, destacamos a 
melhora performance operacional da Cesp no período, com avanço de margens e crescimento da geração de caixa no 1T18. 
 
Na primeira linha, a Receita com Vendas atingiu R$ 460,7 milhões (+7,71% A/A). O avanço deve-se, principalmente, à melhoria do mix de 
vendas, com avanço de vendas de 34,4% A/A no Mercado de Curto Prazo (PLD), compensando a quedas de 4,1% A/A no ACL (Ambiente 
de Contratação Livre) e de 54,2% A/A no MRE (Mecanismo de Realocação de Energia). O preço médio avançou 7,5% A/A, atingindo R$ 
192,3/MWh.  
 
Os custos e despesas operacionais cresceram 31,8% A/A, vindo acima do crescimento da Receita. O principal impacto negativo deve-se 
ao crescimento de 165,8% A/A em Provisão para Riscos Legais, resultado tanto da atualização monetária e juros do saldo desta 
provisão, como das movimentações/reclassificações de ações para Risco Provável. Por outro lado, podemos destacar: (i) queda de 
75,8% A/A em Energia Comprada, referente ao período hídrico mais favorável; (ii) baixa de 6,6% A/A em Pessoal, em virtude da redução 
do quadro de empregados; e (iii) queda de 11,0% A/A na conta de Serviços de Terceiros, seguindo a menor contratação. Assim, o Ebitda 
Ajustado atingiu R$ 310,8 milhões no 1T18(+28,7% A/A). A Margem Ebitda Ajustada no período ficou em 78,9%, contra 66,7% no 1T17. 
 
O resultado financeiro líquido somou R$12,2 milhões no 1T18 (-70,2% A/A), em meio a: (i) menor receita financeira - menor variação 
cambial positiva no trimestre; compensada, parcialmente, (ii) com menor despesa financeira - incluindo Encargos de Dívidas e Outras 
Despesas Financeiras. Na última linha, o prejuízo do 1T18 foi de R$ 3,7 milhões, contra um Lucro Líquido de R$ 72,5 milhões no 1T17 - 
devido, principalmente, ao item de Energia Comprada quando comparada ao trimestre anterior. A situação financeira da empresa 
mostrava baixa alavancagem no 1T18. A Dívida Financeira era de R$ 361,2 milhões (-7,5% A/A). 
 
Impacto: Neutro. Os resultados da Cesp reportam sinais mais animadores no período. Destaque para o crescimento das receitas com 
vendas, impulsionadas por um maior volume vendido e crescimento do preço médio no período. O crescimento de sua margens também 
são destaques positivos no período. Cesp tem conseguido compensar os efeitos negativos das despesas com energia comprada, reflexo do 
risco hídrico que se encontra o país, que tem efeito direto no preço de energia no mercado Spot.  
 
Ressaltamos que o principal driver para o papel seguirá com o processo de privatização da companhia. Observamos que a privatização da 
companhia está mais próximo nos últimos dias. Vamos acompanhar a transação que ganhará maior relevância entre maio e junho.Com 
base no valor da outorga, a ser definido no edital da Cesp, o governo de São Paulo vai definir o modelo da privatização e o novo preço 
mínimo da ação da empresa. A previsão é que o edital seja publicado até meados de maio. E a expectativa é de que o leilão seja realizado 
até o fim de junho. 
 

RESULTADOS DO 1º TRI 

CESP (1T18)         

R$ Milhões Realizado (R) A/A Estimado (E) R/E 

Receita Líquida 394 8,8% 390 1,2% 

EBITDA Ajustado 311 28,7% 223 39,4% 

Margem EBITDA 78,9% 12,2 p.p. 57,3% 21,6 p.p. 

Lucro Líquido -4 - 83 - 

Fonte: Empresas, Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos. *Consenso Bloomberg 
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 449,562 milhões da B3 no pregão da última quarta-
feira (09). Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 1,58%, aos 84.265 pontos.  No mês de maio, o saldo acumulado está negativo 
em R$ 1,714 bilhão. No ano, porém, o saldo acumulado de capital estrangeiro na B3 segue positivo em R$ 2,707 bilhões.  

AGENDA ECONÔMICA 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Maio Acumulado no ano 
Participação Por Invest.                                             

Maio 09/05/2018* 

Inves. Estrangeiro 450 -1.714 2.707 48,63% 

Institucional 59 1.456 5.204 29,26% 

Pessoa Física -497 193 -2.737 16,89% 

Instit. Financeira 110 170 397 4,76% 

Emp. Priv/Publ -121 -104 -5.564 0,46% 

Outros 0 0 -6 0,00% 

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem 

Fonte: BM&F Bovespa; Realização: Guide Investimentos 

Hora País Evento 
Período de 
Referência 

Atual Projeções do Mercado Anterior 

14-mai 

08:25 Brasil Boletim Focus 11-mai - - - 

15:00 Brasil Balança Comercial Semanal (USD milhões) 11-mai - - - 

03:30 Z. do Euro Expectativas Econômicas Mai - - - 

03:45 EUA Discurso de L. Mester (Fed Cleveland) - - - - 

10:40 EUA Discurso de J. Bullard (Fed St. Louis) - - - - 

23:00 China Vendas do Varejo (YoY %) Abr - 10.00% 10.10% 

23:00 China Produção Industrial (YoY %) Abr - 6.40% 6.00% 

23:00 China Investimento em ativos fixos urbanos (YoY %) Abr - 7.40% 7.50% 
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AGENDA DE RESULADOS (1T18) 

Fonte: B3. Elaboração: Guide Investimentos  

Empresa Data Pré ou Pós Teleconferência Empresa Data Pré ou Pós Teleconferência 

WEG 18/04/2018 Antes 19/04/2018 Anima 09/05/2018 Pós 10/05/2018 

Engie (ex-Tractebel) 19/04/2018 Pós 20/04/2018 Arezzo 09/05/2018 Antes 10/05/2018 

Usiminas 20/04/2018 Antes 20/04/2018 Braskem 09/05/2018 - - 

Banco Santander 24/04/2018 Pós 25/04/2018 Ambev 09/05/2018 - - 

Telefônica Brasil (Vivo) 25/04/2018 Antes 25/04/2018 Totvs 09/05/2018 Pós 10/05/2018 

Fibria 25/04/2018 Antes 25/04/2018 Taesa 09/05/2018 Pós 10/05/2018 

EcoRodovias 25/04/2018 Pós 26/04/2018 EDP 09/05/2018 Pós 10/05/2018 

Estácio 25/04/2018 Pós 26/04/2018 Alliar 10/05/2018 - - 

OdontoPrev 25/04/2018 Pós 26/04/2018 Azul 10/05/2018 Antes 10/05/2018 

Multiplan 25/04/2018 Pós 26/04/2018 Burger King 10/05/2018 - 11/05/2018 

Hypera 25/04/2018 Pós 26/04/2018 CCR 10/05/2018 -   

Banco Bradesco 26/04/2018 Antes 26/04/2018 Cosan 10/05/2018 - 11/05/2018 

GPA 26/04/2018 Pós 27/04/2018 EzTec 10/05/2018 - 11/05/2018 

Cia Hering 26/04/2018 Pós 27/04/2018 CPFL Renováveis 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Klabin 26/04/2018 Antes 27/04/2018 Comgás 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Grendene 26/04/2018 Pós 27/04/2018 Iochpe-Maxion 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Grupo Fleury 26/04/2018 Pós 27/04/2018 Tenda 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Suzano 26/04/2018 Pós 27/04/2018 Cyrela 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Embraer 27/04/2018 Antes 27/04/2018 B3 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Duratex 27/04/2018 Pós 30/04/2018 Energisa 10/05/2018 Pós 11/05/2018 

Itaú Unibanco 01/05/2018 - 02/05/2018 Eletropaulo 11/05/2018 - 15/05/2018 

Aliansce 02/05/2018 Pós 03/05/2018 Alpargatas 11/05/2018 - - 

Cielo 02/05/2018 Pós 03/05/2018 Ânima Educação 11/05/2018 - - 

Raia Drogasil 02/05/2018 Pós 03/05/2018 CESP 11/05/2018 - - 

SulAmérica 03/05/2018 Pós 04/05/2018 Kroton 11/05/2018 Antes 11/05/2018 

Lojas Renner 03/05/2018 Pós 04/05/2018 Banrisul 14/05/2018 Pós 15/05/2018 

IRB Brasil Re 03/05/2018 Pós 04/05/2018 JBS 14/05/2018 - 15/05/2018 

Banco ABC 04/05/2018 Pós 07/05/2018 JSL 14/05/2018   

BB Seguridade 07/05/2018 - - Fertilizantes Heringer 14/05/2018 Pós 15/05/2018 

Hermes Pardini 07/05/2018 Pós 08/05/2018 Bradespar 14/05/2018 - - 

Linx  07/05/2018 Pós 08/05/2018 Eletrobras 14/05/2018 Pós 15/05/2018 

BrasilAgro (3T18) 07/05/2018 - 08/05/2018 Bradespar 14/05/2018 - - 

Marcopolo 07/05/2018 Pós 08/05/2018 Itaúsa 15/05/2018 - - 

Magazine Luiza 07/05/2018 Pós 08/05/2018 Helbor 15/05/2018 - - 

BR Properties 08/05/2018 Pós 09/05/2018 Trans. Paulista 15/05/2018 Antes 15/05/2018 

Multiplus 08/05/2018 Pós 09/05/2018 Locamérica 15/05/2018 - - 

Iguatemi 08/05/2018 Pós 09/05/2018 General Shopping 15/05/2018 - - 

Tupy 08/05/2018 Pós 09/05/2018 CPFL 15/05/2018 - 16/05/2018 

AES Tietê 08/05/2018 - - Eneva 15/05/2018 - 22/05/2018 

Gerdau 09/05/2018 Antes 09/05/2018 Camil 24/05/2018 Pós 24/05/2018 

Metalúrgica Gerdau 09/05/2018 Antes 09/05/2018         
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CONTATOS 
Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos. 

RENDA FIXA 

RENDA VARIÁVEL 

FUNDOS 

SALES 

““Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores (“Guide”),  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. 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. 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 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 17 da Instrução CVM nº. 483/10, 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.”  
 
Nota: “As datas/horários presentes no relatório são referentes à última atualização dos mercados, no momento de fechamento do nosso relatório, segundo dados da Bloomberg. Caso o horário seja 
destacado, o mercado estava em andamento, no dia da elaboração do relatório; caso a data seja destacada, os valores se referem ao fechamento daquele período específico.”  
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