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DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 79.832 0,10% 4,49% 4,49% 16/01/2018

S&P 500 (EUA) 2.776 -0,35% 3,85% 3,85% 16/01/2018

IPC (México) 49.492 0,21% 0,28% 0,28% 16/01/2018

STOXX 600 (Europa) 398 0,02% 2,38% 2,38% 09:30:45

FTSE 100 (Reino Unido) 7.738 -0,22% 0,66% 0,66% 09:30:56

DAX (Alemanha) 13.222 -0,18% 2,36% 2,36% 09:30:57

CAC 40 (França) 5.512 -0,03% 3,75% 3,75% 09:30:45

NIKKEI 225 (Japão) 23.868 -0,35% 4,85% 4,85% 04:15:02

SHANGAI (China) 3.445 0,24% 4,16% 4,16% 06:30:00

ASX 200 (Austrália) 6.016 -0,54% -0,81% -0,81% 04:09:32

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) - - - - -

Cobre (USd/lb.) 320,9 -0,34% -2,79% -2,79% 09:35:57

Ouro (USD/t oz.) 1.337,7 0,04% 2,17% 2,17% 09:35:53

Prata (USD/t oz.) 17,2 0,27% 0,52% 0,52% 09:35:54

Platina (USD/t oz.) 1.006,7 0,18% 7,29% 7,29% 09:33:52

Paládio (USD/t oz.) 1.099,2 1,01% 3,60% 3,60% 09:32:50

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 68,8 -0,58% 2,81% 2,81% 09:35:49

Petróleo WTI (USD/bbl.) 63,5 -0,44% 5,01% 5,01% 09:35:55

Gasolina (USd/gal.) 183,4 -0,27% 2,10% 2,10% 09:35:49

Gás Natural (USD/MMBtu) 3,2 0,74% 6,74% 6,74% 09:35:21

Etanol (USD/gal.) 1,4 29% 52% 52% 16/01/2018

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 348,8 0,14% -0,57% -0,57% 09:34:56

Soja (USd/bu.) 966,3 -0,18% 0,47% 0,47% 09:33:40

Café Robusta (USD/MT) 1.732,0 0,29% 0,81% 0,81% 09:34:51

Café Arábica (USD/bag) 153,0 0,89% -2,08% -2,08% 09:17:54

Açúcar (CNY /MT) 5.801,0 -0,29% -2,31% -2,31% 17/01/2018

Boi Gordo (USd/lb.) 120,4 0,77% -1,67% -1,67% 16/01/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

17 de janeiro de 2018 
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B3: JHSF confirma análise para eventual IPO de 

subsidiária de shoppings 
 
A JHSF confirmou que está analisando a possibilidade de 
realizar oferta pública de distribuição de ações (IPO, na 
sigla em inglês) de sua subsidiária de shoppings centers. A 
intenção é consolidar as atividades de shoppings center, 
após a conclusão da sua reorganização societária. A 
empresa ressaltou que a conclusão está sujeita, entre 
outros fatores, às condições dos mercados de capitais e à 
obtenção das aprovações necessárias.  
 
Ainda não há definição quanto à efetivação, estrutura e 
volume da oferta de ações, mas o IPO pode movimentar 
entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Conforme temos 
comentado nos últimos relatórios, seguimos com uma 
perspectiva otimista para os ativos de renda variável. Essa 
janela do primeiro trimestre de 2018 permanece 
extremamente positiva, o que leva empresas a levantarem 
recursos o mais rápido possível. Blau Farmacêutica, 
Centauro, Algar Telecom, Hi Happy, Uniasselvi, devem ainda 
completar esse ciclo de ofertas no curto prazo. Ainda vemos 
empresas com alto potencial de realizar uma oferta pública. 
 
A estrutura de capital das empresas ainda estão com um 
passivo elevado, o que também pode aumentar a procura 
por ofertas subsequentes (follow-on) para equilibrar a 
relação de alavancagem financeira. Essa aumento nos 
volumes de capital na bolsa deve beneficiar os números da 
B3. 
 
 
 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 79.832 0,10% 4,49% 4,49% 16/01/2018

IBrX (Ibrx 100) 32.951 0,14% 4,22% 4,22% 16/01/2018

IMOB (Imobiliário) 768 -1,08% 1,00% 1,00% 16/01/2018

INDX (Industrial) 15.862 -0,16% 5,13% 5,13% 16/01/2018

IFNC (Financeiro) 8.559 1,12% 6,71% 6,71% 16/01/2018

ICON (Consumo) 3.760 -0,10% 0,01% 0,01% 16/01/2018

IMAT (Materias básicos) 2.689 -1,23% 9,83% 9,83% 16/01/2018

IEE (Energia Elétrica) 39.379 -0,17% -0,89% -0,89% 16/01/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.088 0,06% -1,50% -1,50% 16/01/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.259 0,37% 1,45% 1,45% 16/01/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.122 -0,13% 3,19% 3,19% 16/01/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.552 -0,38% 2,41% 2,41% 16/01/2018

ITAG (Tag Along) 17.202 0,02% 3,86% 3,86% 16/01/2018

IDIV (Div idendos) 4.232 0,56% 3,92% 3,92% 16/01/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,234 -0,30% 2,44% 2,44% 09:45:53

Selic 7,00% 16/01/2018

P/L Ibov espa (atual) 19,8x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 12,9x -

DI Jan 21 8,91% 2 p.p. -38 p.p. -15 p.p. 09:44:02

DI Jan 23 9,70% 3 p.p. -56 p.p. -29 p.p. 09:43:44

CDS 5 anos (em p.b.) 146 0 p.p. -19 p.p. -16 p.p. 09:44:46

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 13.700 550 13.150 -460 1.950

Inv estidor Estrangeiro 141.486 188.321 -46.835 1.957 -3.339

Fundos 220.933 182.486 38.447 -882 1.814

Pessoa Física 3.335 1.770 1.565 -635 520

Variação líquida
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Eletrobras: Presidente do TRF-5 nega recurso da AGU que permite privatização da estatal 

 

Ontem, o presidente do Tribunal Regional Federal da 5° Região (TRF-5), desembargador Manoel de Oliveira Erhardt, negou o recurso da 
Advocacia-Geral da União (AGU) que tentava derrubar a decisão que suspendeu a MP 814/2017, que permite a privatização da 
Eletrobras e subsidiárias. 
 
A AGU pedia pela suspensão da decisão liminar do juiz Claudio Kitner, da 6° Vara Federal de Pernambuco, que na última quinta-feira 
(11) suspendeu os efeitos da MP 841 em resposta a uma ação popular ajuizada por Antônio Ricardo Accioly Campos. 
 
Impacto: Marginalmente Negativo. A decisão tende a pressionar os papéis da estatal no curto prazo. Ainda monitoramos a decisão que 
deverá ser importante para os próximos passos da privatização da estatal. 
 
Destacamos o elevado grau de incertezas em torno da privatização da Eletrobras, com previsão de ocorrer no 2S18. Por um lado, há uma 
necessidade da União do lado das receitas e a sinalização do governo para acelerar o processo de privatização da companhia. No 
entanto, vemos algumas barreiras legais que tem dificultado o andamento deste processo.  
 
A MP 814 fornece segurança aos investidores interessados nas vendas das distribuidoras da Eletrobras. Essa MP detém medidas legais que 
vão permitir que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reconheça o direito das distribuidoras a créditos nesse mesmo valor, de R$ 
8,5 bilhões. Assim, a expectativa ainda é de que a Eletrobras faça a privatização das distribuidoras sem que a holding assuma os créditos e 
obrigações dessas empresas junto a fundos setoriais. Vamos acompanhar o caso que está deixando o ativo volátil no curto prazo. Ainda 
vemos muito valor a ser destravado nesse modelo de desestatização. 
 
 
Petrobras: Acordo de cessão onerosa será fechado ainda em 2018 
 
Ontem, Pedro Parente, presidente da Petrobras, se encontrou com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para discutir o tema da 
cessão onerosa. Segundo Parente, entendimento com a União sobre os recursos relativos ao acordo de cessão onerosa será fechado 
ainda neste ano. “A Petrobras tem uma convicção muito grande de que tem direitos a receber em relação a esse acordo”, afirmou. 
 
Nos últimos três anos, Petrobrás e União tentam chegar a um consenso sobre quem deve a quem depois do processo de capitalização 
que acrescentou R$ 120 bilhões à petroleira em 2010. Na época, a União cedeu área para a Petrobras explorar até 5 bilhões de barris, 
sem necessidade de licitação (cessão onerosa), e o que excedesse esse volume passaria por leilão, que será feito depois de os valores 
do negócio serem acertados.  
 
Impacto: Positivo. O tema ainda deve se estender por um tempo no campo das negociações, haja vista a dificuldade do governo em atingir 
as metas de déficit fiscal. No entanto, uma decisão favorável para a Petrobras até o final deste ano seria muito positivo para a estatal, 
fornecendo assim fôlego financeiro para a companhia nos próximos anos. Os papéis devem reagir de forma positiva na sessão desta 4ª 
(17).  
 
Seguimos otimistas com a empresa, e no curto/médio prazo, vemos como driver para o papel: (1) a volta da venda de ativos onshore, e 
continuidade no plano de desalavancagem da estatal; (2) nova rodada de leilões da ANP (rodadas sobre regime de partilha da produção 
na área do pré-sal); (3) discussão sobre valores a serem recebidos da Eletrobrás (R$ 6,3 bilhões); e (4) renegociação da dívida a receber da 
União (por volta de US$ 12 bilhões). 
 
 
(...continua na próxima página...) 

EMPRESAS 
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Carrefour: Relatório de Vendas do 4T17 
 
Ontem, após fechamento do mercado, o Carrefour Brasil divulgou seu relatório de vendas referente ao 4T17. A companhia teve receita 
bruta de R$ 13,6 bilhões no 4T17 (+ 5,3% A/A), dos quais 1,4% referem-se ao desempenho das vendas no conceito mesmas lojas. Com o 
resultado, a receita acumulada do ano chegou a R$ 49,7 bilhões (+7,2% A/A).  
 
No Atacadão, as vendas brutas no 4T17 apresentaram um aumento de 7,0% para R$9,3 bilhões, apesar da queda de dois dígitos nos 
preços das commodities no período. No 4T17, as vendas no conceito mesmas lojas do Atacadão apresentaram um aumento de 2,2%. 
Os volumes apresentaram uma evolução positiva no trimestre, reflexo da forte venda de itens sazonais, que terminaram o ano com o 
estoque reduzido, comprovando a força do modelo adotado pelo management.  
 
No Carrefour, As vendas brutas no 4T17, excluindo gasolina, aumentaram 1,8% para R$4,3 bilhões. As vendas de não-alimentos, em 
particular produtos eletrônicos, continuaram a mostrar um forte desempenho no trimestre com crescimento de dois dígitos. Vendas de 
não-alimentos continuou a elevar a participação nas vendas totais dos hipermercados influenciado pelo programa de reformas das 
lojas. 
 
No 4T17, foram abertas 29 novas lojas, elevando o total de lojas para 634 ao final de dezembro. No modelo Cash and Carry, foram 
abertas 3 novas lojas do Atacadão (contabilizando 169 lojas no total - + 7,9% A/A). Na divisão Carrefour, o número de lojas abertas sob a 
bandeira Express totalizou 22 unidades no 4T17 elevando o número de lojas para 119. As aberturas fazem parte do plano de expansão 
do trimestre.  
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A Rede Carrefour vem mostrando resultados sólidos em função do forte crescimento das vendas brutas. 
Destaque segue com os resultados e ganhos de share  nos segmentos de Cash & Carry e Varejo, Atacadão, mesmo impactado, de forma 
negativa, pela deflação dos preços de alimentos nesse período do 4T17. Por sinal, isto é algo que provavelmente deve impactar as 
margens do Carrefour nesse próximo resultado a ser divulgado no dia 27/02. De qualquer forma, esperamos bons números no 4T17, em 
função do aumento do tráfego e volumes de vendas em função da estratégia comercial eficiente adotado pelo management que devem 
compensar esses efeitos mais negativos com relação aos preços dos alimentos.  
 
Olhando para frente, ressaltamos que já há uma inflexão na tendência dos preços de alimentos, algo que deve contribuir para os números 
do Carrefour ao longo de 2018. Acreditamos que as vendas continuarão a crescer, e a retomada da economia local, mesmo que de forma 
gradual, devem favorecer de forma positiva o Carrefour. Seguimos confiantes com o Carrefour e sua oportunidade de crescimento no 
Brasil.  

PRÉVIA OPERACIONAL 



www.guideinvestimentos.com.br 

5 

CALENDÁRIO  

PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 257,8 milhões na B3 no pregão da sexta-feira (12), dia 
em que a S&P rebaixou a nota de crédito do Brasil. Naquele dia, o Ibovespa fechou praticamente estável (-0,02%), aos 79.349 
pontos. Este foi o 15º pregão consecutivo de entrada líquida de recursos estrangeiros no mercado de ações local, marcando a 
maior sequência positiva desde abril de 2015 - quando a bolsa registrou 22 pregões seguidos de ingressos. Em 2018, o mercado 
local acumula um saldo positivo de recursos estrangeiros de R$ 3,584 bilhões. 

Hora País Evento 
Período de 
Referência 

Atual Projeções do Mercado Anterior 

17-jan 

05:00 Brasil IPC (2ª Quadrissemana) Jan - - - 

12:30 Brasil Fluxo Cambial Semanal 12-jan - - - 

- Brasil Monitor do PIB Nov - - - 

08:00 Z. do Euro CPI: Núcleo (YoY) Dez - - - 

08:00 Z. do Euro CPI (YoY) Dez - - 1,50% 

08:00 Z. do Euro CPI (MoM) Dez - - 0,10% 

12:15 EUA Produção Industrial (MoM) Dez - 0,30% 0,20% 

13:00 EUA Confiança do Construtor Jan - - 74,0 

17:00 EUA Livro Bege -   - - 

18:00 EUA Discurso de C. Evans (Fed Chicago) - - - - 

19:00 EUA Fluxo de Capital Estrangeiro (USD bilhões) Nov - - $151,2B 

19:30 EUA Discurso de L. Mester (Fed Cleveland) - - - - 

23:30 China Índice de Preços de Imóveis Dez - - - 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Janeiro Acumulado no ano 
Participação Por Invest.           

Janeiro 12/01/2018* 

Inves. Estrangeiro 258 3.584 3.584 2,34% 

Institucional 10 -1.995 -1.995 -1,30% 

Pessoa Física -208 -1.343 -1.343 -0,88% 

Instit. Financeira -30 16 16 0,01% 

Emp. Priv/Publ -29 -257 -257 -0,17% 

Outros 0 -5 -5 0,00% 

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem 

Fonte: BM&F Bovespa; Realização: Gudie Investimentos 
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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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““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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