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Eletrobras: MP 814 dde privatização da Eletrobras 
Impacto: Marginalmente Positivo. 
 

 

Setor de Construção: Minha Casa Minha Vida ficou abaixo 
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DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 79.349 -0,02% 3,86% 3,86% 12/01/2018

S&P 500 (EUA) 2.786 0,67% 4,21% 4,21% 12/01/2018

IPC (México) 49.136 0,69% -0,44% -0,44% 12/01/2018

STOXX 600 (Europa) 398 -0,21% 2,18% 2,18% 09:01:45

FTSE 100 (Reino Unido) 7.767 -0,15% 1,03% 1,03% 09:01:48

DAX (Alemanha) 13.189 -0,42% 2,10% 2,10% 09:01:49

CAC 40 (França) 5.507 -0,18% 3,66% 3,66% 09:01:45

NIKKEI 225 (Japão) 23.715 0,26% 4,17% 4,17% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.410 -0,54% 3,12% 3,12% 06:30:01

ASX 200 (Austrália) 6.077 0,12% 0,20% 0,20% 04:06:22

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) - - - - -

Cobre (USd/lb.) 327,4 1,71% -0,82% -0,82% 09:06:36

Ouro (USD/t oz.) 1.343,6 0,65% 2,62% 2,62% 09:06:44

Prata (USD/t oz.) 17,4 1,34% 1,31% 1,31% 09:06:40

Platina (USD/t oz.) 1.003,8 0,76% 6,98% 6,98% 09:03:21

Paládio (USD/t oz.) 1.126,4 1,90% 6,16% 6,16% 09:03:25

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 69,8 -0,09% 4,40% 4,40% 09:06:18

Petróleo WTI (USD/bbl.) 64,3 -0,02% 6,41% 6,41% 09:06:43

Gasolina (USd/gal.) 184,7 -0,15% 2,84% 2,84% 09:04:40

Gás Natural (USD/MMBtu) 3,1 -1,59% 6,64% 6,64% 09:06:34

Etanol (USD/gal.) 1,4 74% 22% 22% 12/01/2018

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 346,3 -0,72% -1,28% -1,28% 12/01/2018

Soja (USd/bu.) 960,5 1,11% -0,13% -0,13% 12/01/2018

Café Robusta (USD/MT) 1.725,0 -0,17% 0,41% 0,41% 09:05:28

Café Arábica (USD/bag) 156,6 -0,48% -2,31% -2,31% 12/01/2018

Açúcar (CNY /MT) 5.833,0 -0,46% -1,77% -1,77% 15/01/2018

Boi Gordo (USd/lb.) 119,5 0,48% -2,43% -2,43% 12/01/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

15 de janeiro de 2018 
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CPFL: Investidor aposta em nova OPA da CPFL 
 
Segundo matéria veiculada no jornal Valor Econômico, a 
avaliação de que a chinesa State Grid precisará fazer uma 
nova oferta de aquisição da ações (OPA) da CPFL Energia 
para saída do Novo Mercado está levando investidores a 
comprar as ações da companhia que restaram no 
mercado, apostando que o valor a ser pago trará ganho 
substancial em relação ao preço atual dos papéis. 
  
No fechamento da OPA, em 30 de novembro do ano 
passado, a State Grid pagou R$ 27,69 pelas ações da CPFL 
Energia. Depois disso, as ações da companhia recuaram, 
atingindo a mínima de R$ 17,98 em 11 de dezembro. Parte 
dos acionistas titulares, cerca de 53 milhões de ações 
(5,25% do total) não aderiram à oferta e venderam as ações 
dias depois, movimento que pressionou os preços. 
  
A aposta do mercado se baseia no fato de que as ações da 
CPFL estão listadas no Novo Mercado na B3. Pelas regras, o 
volume de ações em circulação é insuficiente para que a 
listagem seja mantida, e a State Grid precisará fazer uma 
emissão de ações para aumentar o volume em negociação 
(um “re-IPO”) ou fazer uma nova OPA. Se isso se 
concretizar, a chinesa pode ter que desembolsar mais R$ 
1,5 bilhão pela CPFL, adicionais aos R$ 25,5 bilhões já 
pagos. 
  
Impacto: Neutro. A CPFL é uma das Top Picks do setor 
elétrico, e o mercado enxerga o momento como uma 
oportunidade de comprar uma vez que os papéis seguem 
descontados. As ações são negociadas a um P/VP de 2,4x, 
sendo que sua média histórica de 12 meses é de 3,2x; e um 
P/L de 13,5x, enquanto sua média nos mesmo período é de 
17,9x. Na semana passada, os papéis acumularam alta de 
7,7%, fechando a R$ 20,18 na sexta-feira. 
  
O movimento da OPA é esperado uma vez que, desde 
novembro de 2016, quando a State Grid realizou a OPA 
obrigatória por comprar o controle da empresa, a CPFL está 
fora do enquadramento exigido no segmento especial. Pelas 
regras do segmento, uma companhia deve manter ao 
menos 25% do capital social em circulação, ou 15% se o 
volume médio diário de negociação das ações for igual ou 
superior R$ 25 milhões nos últimos 12 meses. A CPFL 
movimentou, de novembro de 2016 a 2017, R$ 37 milhões no 
mercado de capitais, na média. E se enquadra, portanto, nos 
termos do “free float” de 15%, devendo manter esse 
percentual de ações em circulação, obrigatoriamente. No 
edital da oferta realizada em novembro, a State Grid 
destaca que tem os 18 meses para reenquadrar a CPFL na 
regra, mas não dá informações sobre o que pretende fazer. 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 79.349 -0,02% 3,86% 3,86% 12/01/2018

IBrX (Ibrx 100) 32.731 -0,03% 3,53% 3,53% 12/01/2018

IMOB (Imobiliário) 763 -0,62% 0,32% 0,32% 12/01/2018

INDX (Industrial) 15.785 -0,02% 4,62% 4,62% 12/01/2018

IFNC (Financeiro) 8.426 -0,05% 5,05% 5,05% 12/01/2018

ICON (Consumo) 3.734 -0,55% -0,69% -0,69% 12/01/2018

IMAT (Materias básicos) 2.704 0,28% 10,43% 10,43% 12/01/2018

IEE (Energia Elétrica) 39.215 -0,34% -1,30% -1,30% 12/01/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.064 -0,07% -2,08% -2,08% 12/01/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.252 0,22% 1,13% 1,13% 12/01/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.075 -0,03% 2,79% 2,79% 12/01/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.551 -0,03% 2,38% 2,38% 12/01/2018

ITAG (Tag Along) 17.109 -0,03% 3,30% 3,30% 12/01/2018

IDIV (Div idendos) 4.192 0,04% 2,94% 2,94% 12/01/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,198 0,24% 3,59% 3,59% 09:16:43

Selic 7,00% 12/01/2018

P/L Ibov espa (atual) 19,7x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 13,0x -

DI Jan 21 8,85% -4 p.p. -44 p.p. -21 p.p. 09:15:22

DI Jan 23 9,61% -3 p.p. -65 p.p. -38 p.p. 09:15:54

CDS 5 anos (em p.b.) 146 0 p.p. -21 p.p. -16 p.p. 09:01:23

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 14.045 600 13.445 40 3.110

Inv estidor Estrangeiro 143.152 189.232 -46.080 -3.053 -11.835

Fundos 217.365 180.123 37.242 2.598 8.070

Pessoa Física 3.235 1.495 1.740 415 1.355

Variação líquida
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Eletrobras: MP 814 dde privatização da Eletrobras 

 
De acordo com a imprensa, o governo está focado em reverter o despacho que barrou, provisoriamente, a MP 814 de privatização da 
Eletrobras. A estratégia é necessária para não atrasar o cronograma e conseguir as receitas relevantes  (por volta de R$ 12 bilhões) ja 
contabilizadas no orçamento.  
 
Impacto: Marginalmente positivo. A necessidade do governo do lado das receitas e a sinalização do governo após conversas no domingo 
com ministros é de que será uma semana importante para acelerar o processo de privatização da companhia. Vamos acompanhar o caso 
que está deixando o ativo volátil no curto prazo. Ainda vemos muito valor a ser destravado nesse modelo de desestatização.  
 
 
Setor de Construção: Minha Casa Minha Vida ficou abaixo do esperado em 2017 
 
Segundo a agência de notícias “Broadcast”, o presidente Michel Temer descumpriu em 2017 a primeira meta do seu governo para 
contratações do Minha Casa Minha Vida (MCMV). Na faixa 1 do programa, destinada às famílias que ganham até R$ 1,8 mil, foram 
contratadas 23 mil moradias, apenas 13,5% da meta estipulada pelo governo, de 170 mil moradias. Somadas as 4 faixas do programa, 
estava programado 610 mil unidades, sendo contratadas 442,2 mil, ou seja, 72,5% da meta.  
  
Impacto: Marginalmente negativo. Segundo o Ministério das Cidades, responsável pelo programa MCMV, mudanças na forma como são 
selecionados os empreendimentos e os cortes no orçamento federal foram responsáveis pelo número abaixo da meta. O atual governo fez 
algumas mudanças no programa, como: a que libera as famílias com crianças que tenham microcefalia do sorteio, a ampliação do teto de 
financiamento de R$ 240 mil para R$ 300 mil e a exigência de que os novos empreendimentos sejam construídos perto de centros urbanos, 
também contribuíram para melhorar a eficiência do programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setor de Mineração & Siderurgia: Siderurgia tem o melhor momento em muitos anos 
 
Em entrevista ao Valor, Carlos Loureiro, presidente do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), reafirmou a melhora 
perspectiva do setor para esses próximos anos. Carlos acredita que esse movimento se consolidou quando o país que mais produz aço 
no mundo, a China, voltou a operar suas usinas com racional econômico. 
  
A política do governo chinês de cortar capacidade ineficiente e excedente por lá ajudou a equilibrar o setor como um todo ao redor do 
globo. De piso dos preços, o gigante asiático passou a um competidor eficiente. Nas exportações, que além de mais elevadas do que 
atualmente eram mais baratas, se encontrou um alívio. 
  
No Brasil, o momento é de alta dos preços, que vem puxada pela valorização internacional. Segundo Carlos, esse cenário tornou mais 
uma vez o mercado doméstico propício a reajustes. Ultimamente, formou-se um consenso de que a tendência da cotação 
internacional é mais de alta do que de baixa, permitindo reajustes por aqui.  
 
 
(...continua na próxima página...) 

EMPRESAS 

Fonte: Governo Federal 



www.guideinvestimentos.com.br 

4 

Setor de Mineração & Siderurgia: Siderurgia tem o melhor momento em muitos anos 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. O INDA deve divulgar seus dados oficiais no próximo dia 23 (3ª feira), e é algo que tende a influenciar no 
desempenho dos papéis das siderúrgicas. Com relação ao setor, continuamos a ver um cenário mais positivo para as siderúrgicas. 
Recentemente, observamos as empresas do setor conseguindo implementar reajustes de preços da commodity, onde os aumentos dos 
preços, a depender do produto, chega a 23% para 2018. 
  
Com relação a esses reajustes, a medida depende, basicamente, do preço da commodity no mercado internacional e da demanda interna, 
além da disponibilidade de os clientes recorrerem à importação. Com relação aos dois primeiros fatores, o ambiente está favorável para o 
aumento de preço no Brasil, enquanto à importação, parece ter se normalizado. Em paralelo, a demanda interna também tem sido 
destaque, onde as vendas já mostraram sinais de recuperação e tem apresentado um crescimento na comparação anual nos últimos 
meses.  
  
Nesse contexto, espera-se que essas elevações dos preços mundiais do aço impulsionem a geração de caixa das siderúrgicas, contribuindo 
para a redução da alavancagem financeira das empresas do setor; e melhorando assim, as margens operacionais e resultados dessas 
companhias. No setor, seguimos otimistas com os números de Usiminas, em meio: (i) aumento dos preços internacionais do aço, 
corroborando com esse quadro de reajustes no mercado interno; (ii) aumento do volume de vendas em função da retomada da atividade 
econômica local; e (iii) continuidade no controle de custos e despesas.  

EMPRESAS 
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CALENDÁRIO  

PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 280,8 milhões na B3 no pregão da última quarta-feira 
(10). Naquele dia, o Ibovespa fechou em baixa de 0,84%, aos 78.201 pontos. Em 2018, o mercado local acumula saldo positivo de 
recursos estrangeiros de R$ 2,968 bilhões.  

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Janeiro Acumulado no ano 
Participação Por Invest.           

Janeiro 10/01/2018* 

Inves. Estrangeiro 281 2.969 2.969 2,52% 

Institucional -348 -1.868 -1.868 -1,59% 

Pessoa Física 38 -932 -932 -0,79% 

Instit. Financeira 45 34 34 0,03% 

Emp. Priv/Publ -16 -198 -198 -0,17% 

Outros 0 -5 -5 0,00% 

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem 

Fonte: BM&F Bovespa; Realização: Gudie Investimentos 

Hora País Evento 
Período de 
Referência 

Atual Projeções do Mercado Anterior 

15-jan 

08:25 Brasil Boletim Focus 12-jan - - - 

08:30 Brasil IBC-BR (MoM) Nov - - 0,29% 

08:30 Brasil IBC-BR (YoY) Nov - - 2,92% 

15:00 Brasil Balança Comercial Semanal 12-jan - - - 

08:00 Z. do Euro Balança Comercial  Nov - - 19,0B 

- EUA Feriado - Mercados Fechados - - - - 
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DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS  - 4ºT17 

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

Fibria 29/01/2018 Após 30/01/2018 Valid 05/03/2018 Após 07/03/2018 

Banco Santander 30/01/2018 Após 31/01/2018 Vulcabras 06/03/2018 - 07/03/2018 

Bradesco 01/02/2018 - - GOL 07/03/2018 Pré 07/03/2018 

Klabin 01/02/2018 Após 02/02/2018 Multiplus 07/03/2018 Após 08/03/2018 

Cielo 01/02/2018 Após 02/02/2018 SLC Agrícola 07/03/2018 Pré 07/03/2018 

BrasilAgro 05/02/2018 Após 06/02/2018 Embraer 07/03/2018 Pré 07/03/2018 

Duratex 05/02/2018 Após 06/02/2018 Terra Santa 07/03/2018 Após 08/03/2018 

Sanepar 06/02/2018 Pré 06/02/2018 B2W 07/03/2018 Após 08/03/2018 

BR Properties 06/02/2018 Após 07/02/2018 Lojas Americanas 07/03/2018 Após 08/03/2018 

Paranapanema 07/02/2018 Após - Arezzo 07/03/2018 - 08/03/2018 

Suzano 07/02/2018 Após 08/02/2018 QGEP 07/03/2018 - 08/03/2018 

TOTVS 07/02/2018 - 08/02/2018 São Carlos 07/03/2018 - 08/03/2018 

São Martinho 08/02/2018 Após 09/02/2018 T4F 08/03/2018 - - 

Biosev 08/02/2018 Após 09/02/2018 LIQ(contax) 08/03/2018 Após 09/03/2018 

Lojas Renner 08/02/2018 Após 09/02/2018 Marisa Lojas 08/03/2018 Após 09/03/2018 

Usiminas 09/02/2018 Pré 09/02/2018 Marfrig 08/03/2018 - 09/03/2018 

Alpargatas 09/02/2018 - - AES Eletropaulo 09/03/2018 Após 13/03/2018 

Locamérica 13/02/2018 - 14/02/2018 Ferbasa 09/03/2018 Após 12/03/2018 

Via Varejo 19/02/2018 Pré 19/02/2018 Aliansce 12/03/2018 - 13/03/2018 

Banrisul 19/02/2018 Após 20/02/2018 Minerva 13/03/2018 -   

BB Seguridade 19/02/2018 Após 20/02/2018 Fras-Le 13/03/2018 Pré 13/03/2018 

Itaúsa 19/02/2018 Após 20/02/2018 
Fertilizantes 

Heringer 
13/03/2018 - 14/03/2018 

Linx 19/02/2018 Após 20/02/2018 Randon 14/03/2018 Pré 14/03/2018 

Grupo Pão de Açúcar 19/02/2018 Após 20/02/2018 Energisa 14/03/2018 Após 15/03/2018 

Cosan 22/02/2018 Após 23/02/2018 Positivo 14/03/2018 Após 15/03/2018 

Magazine Luiza 22/02/2018 - 23/02/2018 Natura 14/03/2018 Após 15/03/2018 

Banco do Brasil 22/02/2018 Após 23/02/2018 Mills 14/03/2018 Após 15/03/2018 

CCR 22/02/2018 Pré   Petrobras 14/03/2018 - 15/03/2018 

BRF 22/02/2018 - 23/02/2018 Positivo 14/03/2018 - 15/03/2018 

Grendene 22/02/2018 - 23/02/2018 Qualicorp 15/03/2018 Após 16/03/2018 

RD (RaiaDrogasil) 22/02/2018 Após 23/02/2018 Mahle Metal leva 19/03/2018 Após 20/03/2018 

Comgás 22/02/2018 Após 23/02/2018 Tegma 20/03/2018 Após 21/03/2018 

Marcopolo 22/02/2018 Após 23/02/2018 Bradespar 21/03/2018 - - 

Portobello 23/02/2018 -   Ânima Educação 21/03/2018 - 22/03/2018 

Hypermarcas 23/02/2018 Após - Tecnisa 22/03/2018 Após 23/03/2018 

Sul América 27/02/2018 Após 28/02/2018 Cyrela 22/03/2018 Após 23/03/2018 

Iguatemi 27/02/2018 Após 28/02/2018 CPFL Renováveis 22/03/2018 Após 23/03/2018 

CTEEP 27/02/2018 - 28/02/2018 Engie 22/03/2018 Após 23/03/2018 

Energias do Brasil 27/02/2018 - 28/02/2018 Springs Global 22/03/2018 Após 23/03/2018 

AES Tietê 27/02/2018 Após 01/03/2018 Cesp 23/03/2018 - - 

Odontoprev 28/02/2018 - - MRV 26/03/2018 Pré 26/03/2018 

Vale 28/02/2018 Pré 28/02/2018 Eletrobras 26/03/2018 Após 27/03/2018 

WEG 28/02/2018 Após 01/03/2018 Even 26/03/2018 Após 27/03/2018 

Multiplan 28/02/2018 Após 01/03/2018 Copel 26/03/2018 Após 27/03/2018 

Ser Educacional 28/02/2018 Pré 01/03/2018 Somos Educação 27/03/2018 - - 

B3 01/03/2018 Após 02/03/2018 Renova 27/03/2018 - 28/03/2018 

Localiza 05/03/2018 - 06/03/2018 Sabesp 28/03/2018 - - 

M Dias Branco 05/03/2018 Após 06/03/2018 Saraiva 28/03/2018 - 29/03/2018 

São Martinho 05/03/2018 Após 06/03/2018 Taesa 30/03/2018 Após 02/04/2018 

        Restoque 30/03/2018 Após 02/04/2018 
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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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