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DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 86.537 1,65% 0,49% 13,27% 16/05/2018

S&P 500 (EUA) 2.722 0,41% 2,81% 1,83% 16/05/2018

IPC (México) 46.420 0,35% -4,01% -5,95% 16/05/2018

STOXX 600 (Europa) 394 0,26% 2,20% 1,19% 08:49:45

FTSE 100 (Reino Unido) 7.745 0,28% 3,14% 0,74% 08:49:49

DAX (Alemanha) 13.024 0,29% 3,27% 0,83% 08:49:49

CAC 40 (França) 5.587 0,46% 1,20% 5,16% 08:49:45

NIKKEI 225 (Japão) 22.838 0,53% 1,65% 0,32% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.154 -0,48% 2,34% -4,62% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.094 -0,21% 1,86% 0,48% 04:09:17

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 65,4 -0,03% 3,35% -7,54% 14/05/2018

Cobre (USd/lb.) 308,5 0,36% 0,34% -7,32% 08:54:39

Ouro (USD/t oz.) 1.286,2 -0,31% -2,50% -2,46% 08:54:49

Prata (USD/t oz.) 16,4 0,24% -0,04% -5,20% 08:54:44

Platina (USD/t oz.) 886,2 -0,40% -2,01% -6,11% 08:54:49

Paládio (USD/t oz.) 977,0 -0,56% 1,72% -7,13% 08:51:07

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 80,0 0,90% 7,10% 22,16% 08:54:50

Petróleo WTI (USD/bbl.) 72,2 0,94% 5,24% 20,15% 08:54:50

Gasolina (USd/gal.) 225,9 0,57% 6,02% 13,41% 08:54:47

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,8 -0,18% 1,70% 1,33% 08:54:42

Etanol (USD/gal.) 1,5 -113% 178% 199% 16/05/2018

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 401,8 0,63% 0,25% 9,39% 08:54:38

Soja (USd/bu.) 1.006,0 0,53% -4,05% 2,31% 08:54:36

Café Robusta (USD/MT) 1.753,0 0,92% -0,17% -0,62% 08:50:03

Café Arábica (USD/bag) 145,0 0,24% -5,01% -9,55% 16/05/2018

Açúcar (USd/lb.) 11,6 0,26% -0,94% -22,61% 08:54:44

Boi Gordo (USd/lb.) 99,1 -1,34% -5,24% -10,36% 16/05/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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CESP: Edital de venda da Cesp está “praticamente 

pronto” 

 
Ontem, Laurence Casagrande Lourenço, novo presidente 
da Cesp, disse -- em teleconferência à analistas -- que o 
edital de privatização da elétrica está “praticamente 
pronto”. Não forneceu, entretanto, maiores detalhes sobre 
os termos que serão propostos pelo governo do Estado de 
São Paulo. Vale lembrar que na última tentativa de venda 
da cia, que não atraiu interessados, o preço por ação da 
Cesp era de R$ 16,80.  
 
A publicação do edital vai ocorrer na sequência da decisão 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre a 
prorrogação do contrato de concessão da hidrelétrica 
Porto Primavera, que está pendente por causa de uma 
liminar. Enquanto esse imbróglio não for resolvido, a 
agência reguladora não pode pautar e votar o contrato de 
renovação. 
 
Assim, a expectativa é que, após o posicionamento da 
Aneel, o edital de privatização seja publicado em duas 
semanas. A partir desse momento até a data efetiva do 
leilão, haverá um prazo que está sendo estudado pela 
Secretaria da Fazenda. 
 
Conforme veiculado no jornal Valor Econômico, o novo 
governador paulista, Márcio França (PSB), disse que a 
venda do controle da companhia é “prioridade”. Uma 
decisão liminar, que suspendeu o processo de renovação 
do contrato de concessão de Porto Primavera, porém, está 
travando esse processo. O Estado já recorreu da decisão. 
 
Sobre a liminar: a liminar foi concedida pela Justiça Federal 
em Presidente Prudente (SP) e suspende a renovação do 
contrato até a realização de audiência pública em Rosana, 
sede da hidrelétrica. O recurso da Cesp foi apresentado em 
3 de maio e a expectativa é a de que o desembargador 
relator no Tribunal Regional Federal da 3ª Região análise o 
recurso nos próximos  
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Seguimos otimista para o 
processo de venda da Cesp. 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. Quanto ao 
leilão, acreditamos que deve contar com grandes players 
interessados após prorrogação do prazo de concessão do 
Porto Primavera, e deve destravar valor nos papéis da 
elétrica no curto prazo.  
 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 86.537 1,65% 0,49% 13,27% 16/05/2018

IBrX (Ibrx 100) 35.509 1,61% 0,10% 12,31% 16/05/2018

IMOB (Imobiliário) 674 1,12% -5,11% -11,38% 16/05/2018

INDX (Industrial) 16.342 0,66% 1,45% 8,31% 16/05/2018

IFNC (Financeiro) 8.694 1,43% -6,31% 8,39% 16/05/2018

ICON (Consumo) 3.441 1,68% -4,71% -8,47% 16/05/2018

IMAT (Materias básicos) 3.505 1,51% 8,19% 43,12% 16/05/2018

IEE (Energia Elétrica) 41.912 0,98% -4,36% 5,49% 16/05/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.321 1,11% -6,10% 4,11% 16/05/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.278 -0,72% -2,55% 2,30% 16/05/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.542 1,59% -0,75% 6,77% 16/05/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.577 1,40% -0,42% 3,39% 16/05/2018

ITAG (Tag Along) 17.937 1,65% -1,17% 8,30% 16/05/2018

IDIV (Div idendos) 4.297 2,00% -3,27% 5,24% 16/05/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,658 0,47% -4,14% -9,44% 09:04:49

Selic 6,50% 16/05/2018

P/L Ibov espa (atual) 21,8x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 12,4x -

DI Jan 21 8,55% -1 p.p. 63 p.p. -51 p.p. 16/05/2018

DI Jan 23 9,61% -4 p.p. 50 p.p. -38 p.p. 16/05/2018

CDS 5 anos (em p.b.) 190 1 p.p. 22 p.p. 28 p.p. 09:04:24

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 15.340 5.490 9.850 -120 -215

Inv estidor Estrangeiro 117.090 114.195 2.895 4.642 41.165

Fundos 284.732 293.315 -8.583 -3.932 -40.651

Pessoa Física 3.200 1.415 1.785 -225 620

Variação líquida
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Eletrobras: Câmara planeja encurtar votação de PL da elétrica 
 
Segundo notícia veiculada no Valor, em meio à dificuldade de votar projetos no plenário e um calendário apertadíssimo para aprovar a 
privatização da Eletrobras no Congresso Nacional, os articuladores da proposta de capitalização da estatal decidiram utilizar uma regra 
regimental para acelerar a votação do texto na Câmara dos Deputados e dispensar a aprovação pelo plenário. 
 
O governo trabalhava com a ideia de aprovar requerimento de urgência ao projeto para votá-lo diretamente no plenário da Câmara, já 
que a oposição atrapalhava a discussão da proposta na comissão especial com requerimentos de obstrução. A estratégia agora, diante 
das dificuldades de quórum por causa do período pré-eleitoral, é encerrar o assunto na própria comissão. 
 
Existem grandes chances de o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ), estabelecer que o projeto de lei da capitalização 
da Eletrobras tenha uma tramitação terminativa na comissão especial que o examina. Neste caso, bastaria a votação na comissão, 
onde o governo tem controle, para que o projeto siga para o Senado Federal.  
 
Caso 52 deputados apresentem, em até cinco sessões após esta aprovação, um recurso para que o projeto seja analisado pelo plenário 
da Câmara, deverá ocorrer apenas a votação do recurso. Se rejeitado, o que depende apenas da maioria simples (metade mais um dos 
votantes, com pelo menos 257 deputados presentes), o texto segue diretamente para o Senado. Com esta estratégia, o governo evita 
uma longa e difícil votação no plenário da Câmara. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Com essa nova regra, o governo evitaria um debate mais longo, com a discussão e depois votação de 
outras emendas. Assim, deve ser aberto o prazo de vistas de 2 sessões e então ocorrerá a discussão e votação do PL. A intenção do governo 
é terminar a votação até o fim de maio e do recurso em junho. 
 
Observamos que o governo busca viabilizar a operação de capitalização, e assim, diluir sua fatia no controle da Eletrobras ainda este ano. 
Contudo, acreditamos ser difícil a privatização da Eletrobras ainda neste anos. Entre os fatores incertos: (i) Eletrobras privatizada terá 
autorização de vender a preços de mercado (hoje bem abaixo da tarifa de cotas)?; (ii) governadores, principalmente do nordeste, 
contrários à privatização; (iii) incertezas com Chesf; e (iv) risco político. 
 
 
Setor de Construção: TJ derruba liminar que afetava 87 lançamentos de imóveis em São Paulo 
 
Nesta quarta-feira (16), o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) derrubou a liminar (decisão provisória) que suspendia o andamento 
de 87 empreendimentos imobiliários na capital. 
 
Essas construções, 22 das quais já foram lançadas, não seguem as regras de zoneamento atual, já que seus projetos foram concebidos 
antes, e algumas estão em áreas que hoje são consideradas de proteção ambiental. 
 
Impacto: Positivo. A  medida é favorável – em especial – para os players de média/alta renda na região, que eram os principais 
impactados pela decisão. Assim, o fim da liminar deve retirar as pressões negativas dos papéis do segmento de média/alta renda. 
Esperamos uma reação positiva na sessão em CYRE3, EZTC3 e EVEN3.  
 
Ainda assim, acreditamos que o segmento de baixa renda continuará a superar o desempenho do segmento da media/alta renda. O 
desempenho ainda fraco do PIB, níveis ainda elevados de desemprego, e incertezas com relação ás eleições é algo que nos deixa com 
cautela ao segmento de média/alta renda. Tenda e MRV permanecem como nossas Top Picks.  
 

EMPRESAS 
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Petrobras: dados de produção de abril 
 
A produção de petróleo e gás natural da estatal totalizou, em março, 2,68 milhões de barris diários. Desse total, 2,59 milhões de boed 
foram produzidos no Brasil e 95 mil boed no exterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A produção total operada da companhia (parcela própria e dos parceiros) foi de 3,33 milhões boed, sendo 3,20 milhões boed no Brasil. 
  
A produção média de petróleo no país foi de 2,09 milhões de barris por dia, volume 1,0% superior em relação a março. Segundo a 
companhia, o ligeiro aumento em comparação ao mês passado, deve-se, principalmente, ao término de manutenções em 
equipamentos no FPSO Cidade de Angra dos Reis, localizado no campo de Lula, e ao início de produção do FPSO P-74, localizado no 
Campo de Búzios, ambas plataformas que operam no pré-sal da Bacia de Santos. 
 
Com relação à produção de gás natural, foram 79,0 milhões de metros cúbicos diários, volume 1,2% acima do mês anterior. 
 
No exterior, a produção de petróleo foi de 58 mil bpd, volume 5% inferior ante março, e a produção de gás natural foi de 6,3 milhões de 
m³/d, 1,6% abaixo do volume produzido no mês anterior. A redução ocorreu, principalmente, em função de manutenções nos campos 
de Saint Malo e Lucius, nos EUA 
 
 
Impacto: Marginalmente positivo. A Petrobras encerrou abril com uma produção de petróleo e óleo de 2,68 milhões de barris diários. O 
volume é 1,0% superior ao mês anterior e ainda 1,02% superior à meta estabelecida para este ano, de 2,62 milhões de barris diários. Não 
descartamos que esse desempenho, acima do previsto, pode levar a estatal a rever para cima a meta para 2018. Caso a Petrobras atinja a 
meta, será o 5º ano consecutivo que a estatal entrega a produção prometida. Seguimos otimistas com Petrobras. 
 
 

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO 
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 62,6 milhões da B3 no pregão da última segunda-feira 
(14). Naquele dia, o Ibovespa fechou estável (+0,01%), aos 85.232, pontos. No mês de maio, o saldo acumulado está negativo em 
R$ 253,9 milhões. No ano, porém, o saldo de capital estrangeiro na B3 segue positivo em R$ 4,168 bilhões.  

AGENDA ECONÔMICA 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Maio Acumulado no ano 
Participação Por Invest.                                             

Maio 14/05/2018* 

Inves. Estrangeiro 63 -254 4.168 47,74% 

Institucional -124 150 3.898 29,40% 

Pessoa Física 37 -87 -3.018 17,60% 

Instit. Financeira 8 287 514 4,78% 

Emp. Priv/Publ 17 -97 -5.556 0,48% 

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 

17-mai 

05:00 Brasil IPC (2ª Quadrissemana) (MoM %) 15-mai - 0.02% -0.03% 

09:00 Brasil PNAD Contínua Trimestral 1T18 - - - 

11:30 Brasil Leilão Tradicional (LTN e NTN-F) - - - - 

- Brasil Relatório Prisma Fiscal Abr - - - 

03:00 Z. do Euro Emplacamento de novos veículos Abr - - -5.30% 

09:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego (mil) 11-mai - 218K 211K 

09:30 EUA Sondagem Industrial - Filadélfia Mai - 21 23.2 

11:00 EUA Indicadores Antecedentes (MoM %) Abr - 0.40% 0.30% 

11:45 EUA Discurso de N. Kashkari (Fed Minneapolis) - - - - 

14:30 EUA Discurso de R. Kaplan (Fed Dallas) - - - - 
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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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