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DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 82.739 1,13% -3,92% 8,29% 22/05/2018

S&P 500 (EUA) 2.724 -0,31% 2,88% 1,90% 22/05/2018

IPC (México) 45.601 0,65% -5,70% -7,61% 22/05/2018

STOXX 600 (Europa) 393 -1,09% 2,07% 1,06% 08:56:15

FTSE 100 (Reino Unido) 7.830 -0,70% 4,27% 1,85% 08:56:15

DAX (Alemanha) 12.980 -1,63% 2,92% 0,48% 08:56:16

CAC 40 (França) 5.579 -1,46% 1,06% 5,01% 08:56:15

NIKKEI 225 (Japão) 22.690 -1,18% 0,99% -0,33% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.169 -1,41% 2,81% -4,18% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.033 -0,16% 0,83% -0,54% 04:29:29

Metais Último % dia % mês % ano data

Minério de Ferro (USD/ton.) 61,9 -2,32% -2,23% -12,53% 22/05/2018

Cobre (USd/lb.) 306,2 -2,12% -0,39% -7,99% 09:01:16

Ouro (USD/t oz.) 1.301,2 0,30% -1,82% -1,68% 09:01:12

Prata (USD/t oz.) 16,5 -0,15% 0,88% -4,33% 09:01:06

Platina (USD/t oz.) 906,0 -0,31% 0,18% -4,02% 09:01:12

Paládio (USD/t oz.) 972,2 -1,48% 1,22% -7,59% 09:01:06

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 79,0 -0,74% 5,74% 20,62% 09:01:09

Petróleo WTI (USD/bbl.) 71,7 -0,65% 4,75% 20,03% 09:01:12

Gasolina (USd/gal.) 224,9 -0,89% 5,55% 12,91% 09:01:07

Gás Natural (USD/MMBtu) 2,9 -0,14% 5,10% 4,72% 09:01:16

Etanol (USD/gal.) 1,5 46% 398% 420% 22/05/2018

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 404,3 -0,06% 0,87% 10,07% 09:01:08

Soja (USd/bu.) 1.032,8 0,10% -1,50% 5,03% 09:01:13

Café Robusta (USD/MT) 1.770,0 -1,12% 0,80% 0,34% 09:01:14

Café Arábica (USD/bag) 147,7 -1,53% -3,24% -7,86% 09:05:33

Açúcar (USd/lb.) 12,2 0,33% 3,74% -18,95% 09:01:16

Boi Gordo (USd/lb.) 100,7 0,02% -3,71% -8,91% 22/05/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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Marfrig: Cia avança no processo de venda da 

Keystone 

 
A Marfrig Global Foods continua a avançar no processo de 
venda de sua subsidiária americana Keystone. Segundo o 
Valor Econômico, a Marfrig, uma das maiores do mundo na 
produção de carne bovina, acaba de selecionar 5 
companhias interessadas em participar da etapa final da 
concorrência, na qual espera obter mais de US$ 3 bilhões. 
 
Essa Fase 2 contempla o acesso ao dataroom, reuniões 
com a liderança da Keystone, visita a plantas nos EUA e na 
região da Ásia, e a proposta vinculante de compra durante 
o mês de junho. 
 
Impacto: Positivo. A decisão de vender a Keystone faz parte 
do redirecionamento estratégico da Marfrig -- em voltar seu 
foco no mercado bovino -- e vai em linha com o objetivo de 
redução da sua alavancagem financeira. A transação deve 
contribuir para que a Marfrig melhore sua estrutura de 
capital. Mais: o índice de alavancagem pode atingir cerca de 
2x até o fim de 2018 (a meta da administração é uma 
alavancagem financeira de 2,5x no 4T18).  
 
A venda da Keystone ocorre após aquisição da National 
Beef. O acordo foi consistente com o plano estratégico da 
Companhia, que diversifica geograficamente as operações 
da Marfrig, além de aumentar sua participação no setor de 
carne bovina nos EUA. Conforme temos abordado nos 
últimos relatórios, o ciclo de gado nos EUA segue favorável 
nesses próximos anos - a oferta de gado está elevada e a 
demanda agora está aquecida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibov espa) 82.739 1,13% -3,92% 8,29% 22/05/2018

IBrX (Ibrx 100) 34.019 1,21% -4,10% 7,60% 22/05/2018

IMOB (Imobiliário) 678 3,52% -4,62% -10,93% 22/05/2018

INDX (Industrial) 15.786 -0,20% -2,01% 4,63% 22/05/2018

IFNC (Financeiro) 8.441 3,01% -9,04% 5,24% 22/05/2018

ICON (Consumo) 3.369 2,49% -6,72% -10,39% 22/05/2018

IMAT (Materias básicos) 3.333 -1,94% 2,88% 36,09% 22/05/2018

IEE (Energia Elétrica) 41.747 1,93% -4,73% 5,07% 22/05/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.262 2,17% -7,37% 2,70% 22/05/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.218 -0,97% -5,11% -0,39% 22/05/2018

IGC (Gov . Corp.) 12.077 1,29% -4,43% 2,81% 22/05/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.506 1,46% -3,15% 0,55% 22/05/2018

ITAG (Tag Along) 17.225 1,32% -5,09% 4,00% 22/05/2018

IDIV (Div idendos) 4.187 2,14% -5,24% 3,10% 22/05/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,674 -0,72% -4,57% -9,85% 09:11:16

Selic 6,50% 16/05/2018

P/L Ibov espa (atual) 20,8x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 11,8x -

DI Jan 21 8,76% -13 p.p. 83 p.p. -30 p.p. 22/05/2018

DI Jan 23 10,17% -7 p.p. 99 p.p. 18 p.p. 22/05/2018

CDS 5 anos (em p.b.) 195 2 p.p. 25 p.p. 33 p.p. 09:10:34

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 16.000 4.595 11.405 -275 1.355

Inv estidor Estrangeiro 123.411 139.426 -16.015 -8.110 33.684

Fundos 289.916 285.132 4.784 7.420 -40.067

Pessoa Física 3.755 705 3.050 -260 2.565

Variação líquida
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Braskem: Odebrecht pode ter que vender Braskem 
 
O acordo para obter empréstimo de R$ 2,6 bilhões com Bradesco e Itaú Unibanco, que afasta a Odebrecht do risco de aceleração de 
suas dívidas, dá ao grupo um prazo de 12 a 24 meses para tentar uma revitalização dos negócios. Os recursos serão captados na forma 
de debêntures, com R$ 1,7 bilhão agora e outros R$ 900 milhões até dezembro. O custo acordado ficou em CDI mais 2% ao ano. Os 
títulos serão garantidos pelas ações da Braskem detidas pela Odebrecht, 38,3% do capital total, como resultado de uma renegociação 
para extensão de acordo originalmente fechado em julho 2016. 
 
Tão importante quanto o dinheiro novo foi o alongamento de R$ 7 bilhões em vencimentos que ocorreriam nos próximos 12 a 18 
meses ou que já estavam pendentes, pulverizados em cinco empresas do grupo. Tudo dentro do mesmo acordo. Do total, R$ 3 bilhões 
são compromissos com o BNDES. O novo prazo médio dos compromissos rolados é entre quatro e cinco anos. 
 
Do volume alongado, R$ 3 bilhões foram colocados abaixo da garantia com as ações da Braskem, o que faz o total coberto pela 
petroquímica alcançar R$ 13 bilhões, considerando o dinheiro novo. Quase o valor de mercado da fatia da Odebrecht no negócio, de 
R$ 14,5 bilhões 
 
Pelo contrato com os bancos vigente antes, a Odebrecht poderia ser obrigada a colocar a Braskem à venda em setembro deste ano. 
Agora, conquistou prazo de quase dois anos antes de correr o risco de ter de reduzir ou se desfazer da petroquímica - ativo que se 
tornou essencial desde a crise gerada pela Operação Lava-Jato. 
Muito vai depender do desempenho da construtora da Odebrecht. "Se voltar a gerar caixa, o grupo paga a dívida. Se não conseguir, 
vende a Braskem", diz uma fonte que acompanha as conversas. Bradesco e Itaú exigiram - e asseguraram - prioridade no acesso a esse 
lastro e, em paralelo, também estenderam a cobertura de ações da Braskem para outras dívidas. 
 
Para se chegar a um consenso, as conversas envolveram outros credores da companhia que têm empréstimos garantidos por ações da 
Odebrecht: Santander, BNDES e Banco do Brasil (BB). Com exposição pequena, o banco privado não impôs dificuldades, mas os 
públicos resistiram a dar a preferência a Bradesco e Itaú, temendo questionamentos no Tribunal de Contas da União (TCU) e a 
responsabilização de executivos na pessoa física. O BNDES acabou aceitando ceder a primazia das ações da Braskem, mas o BB, não. A 
solução encontrada foi melhorar a posição do BB no acesso a ações da Braskem que garantem empréstimos concedidos a mais 
empresas do grupo. Além disso, ele adicionou R$ 450 milhões em dívidas antigas na cobertura por Braskem. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. O empréstimo e o alongamento dos vencimentos são cruciais a Odebrecht, para que se afaste o risco de 
uma recuperação judicial ou extrajudicial, caminho esse que era visto como o mais provável no curto prazo. Contudo, chamamos atenção 
para a possível venda de ativos da construtora (em especial, a Braskem), para dar liquidez, e fôlego financeiro, no curto/médio prazo.  
 
A principal expectativa segue com a possiblidade de avanço das negociações envolvendo a venda do controle da empresa no curto prazo. 
Essa reorganização societária (envolvendo as tratativas entre Petrobras e Odebrecht) deve destravar mais valor para o papel. A medida 
ainda contribui para aprimorar a governança corporativa da Braskem, algo que ficou “em cheque” nos últimos anos após envolvimento 
nas investigações da Lava Jato. O movimento vai em linha com as demais estratégias do negócio, criando valor para todos os seus atuais 
acionistas. Não podemos descartar, também, a migração da empresa para o Novo Mercado, como processo para essa venda de controle. 
 
 
Petrobras: Governo decide zerar a Cide para conter preço do óleo diesel 

 
O governo decidiu preservar a autonomia da Petrobras na definição de sua política de preços, mas vai zerar a alíquota da Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre o diesel como forma de reduzir o preço do combustível para tentar encerrar a 
greve dos caminhoneiros e os bloqueios montados em diversas rodovias do país. A redução não será aplicada à gasolina. 
 
Para compensar a perda de arrecadação, a solução encontrada foi vincular o fim da Cide sobre o diesel à aprovação do projeto de 
reoneração da folha de pagamentos, que ocorrerá de maneira parcial em 2018 e 2019, atingindo todos os setores a partir de 2020. O 
relator do projeto, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), estima que a receita anual com a proposta chegará a cerca de R$ 5 bilhões e 
um terço disso neste ano. 
 
(...continua na próxima página...) 
 

EMPRESAS 
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Petrobras: Governo decide zerar a Cide para conter preço do óleo diesel 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A medida reitera, e preserva, a atual política de preços adotada pela Petrobras. A decisão deve tirar a 
pressão negativa (em meio às incerteza de interferência política) nos papeis da estatal na sessão de hoje. 
 
Seguimos, assim, otimistas com Petrobras. Com o atual patamar dos preços do petróleo, temos um cenário mais benigno para a estatal, 
que aumentou bastante a sensibilidade com o preço internacional com essa nova política de preços local. Além disso, alguns fatores 
podem destravar valor no curto prazo: (1) continuidade da venda de ativos onshore; (2) venda de participação (60%) em Refinarias; e (3) 
renegociação da cessão onerosa com a União (por volta de US$ 15-20 bilhões). 
 
 
Setor de Papel & Celulose: Celulose tem espaço para novo reajuste 
 
No segmento de celulose de eucalipto, especialidade das companhias nacionais, a espanhola Ence acaba de anunciar novo valor de 
referência para a Europa a partir de 1º de junho, que embute aumento dessa magnitude (US$ 20 por tonelada).  
 
Segundo matéria veiculada no jornal Valor Econômico, aumentos de preço tanto para a celulose quanto para diferentes tipos de papel 
no mercado internacional estão abrindo espaço para um potencial reajuste por parte dos produtores brasileiros de fibra curta. O 3º 
anúncio do ano pode chegar a US$ 20/tonelada nos mercados europeu e americano e com aplicação no curtíssimo prazo. 
 
As cotações da fibra curta também têm sido impulsionadas, também, pela forte valorização da celulose de fibra longa, que é mais cara 
e pode ainda ser substituída pela curta. O inverno rigoroso no Hemisfério Norte, Escandinávia (em especial), trouxe consequências para 
a colheita e falta madeira para a produção de fibra longa em diversas companhias da região.  
 
Impacto: Positivo. Os novos reajustes corroboram o contexto saudável para o mercado de celulose, que segue com demanda aquecida -- 
especialmente dos chineses, baixo nível de estoques, e paradas programadas para algumas fábricas globais no curto prazo. A expectativa 
é que Fibria e Suzano acompanham esse movimento de reajuste de preços (último anunciado foi em abril/18).  
 
Seguimos otimistas com Suzano e Fibria. Além dos fundamentos sólidos da commodity, que mostram que os preços da celulose devem 
continuar elevados por mais algum tempo, a recente valorização do dólar contribui para os ganhos da indústria. Neste contexto, espera-se 
uma geração de caixa operacional mais forte em 2018 para as companhias do setor, contribuindo para uma desalavancagem financeira 
mais acelerada. Suzano segue como nosso Top Pick.  
 
 
 

EMPRESAS 



www.guideinvestimentos.com.br 

5 

PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos:  Os investidores estrangeiros retiraram R$ 1,222 bilhão da B3 no pregão da última sexta-feira (18). 
Naquele dia, o Ibovespa fechou em baixa de 0,65%, aos 83.082 pontos. No mês de maio, o saldo acumulado está negativo em R$ 
2,233 bilhões. Em apenas dois dias os estrangeiros já retiraram R$ 2,2 bilhões da bolsa. No ano, porém, o saldo de capital 
estrangeiro na B3 segue positivo em R$ 2,188 bilhões.  

AGENDA ECONÔMICA 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Maio Acumulado no ano 
Participação Por Invest.                                             

Maio 18/05/2018* 

Inves. Estrangeiro -1.222 -2.233 2.188 49,06% 

Institucional 857 580 4.328 28,41% 

Pessoa Física 210 687 -2.244 17,27% 

Instit. Financeira 112 449 676 4,63% 

Emp. Priv/Publ 43 517 -4.943 0,64% 

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 

23-mai 

08:00 Brasil IPC-S (3ª Quadrissemana) (MoM %) 22-mai - - - 

08:00 Brasil Sondagem do Consumidor Mai - - 89.4 

09:00 Brasil IPCA-15 (MoM %) Mai - - 0.21% 

09:00 Brasil IPCA-15 (YoY %) Mai - - 2.80% 

12:30 Brasil Fluxo Cambial Semanal 18-mai - - - 

- Brasil Indicador de Cheques sem Fundos Abr - - - 

- Brasil Sondagem Industrial Abr - - - 

04:30 Alemanha PMI Industrial Mai - - 58.1 

04:30 Alemanha PMI Serviços Mai - - 53 

04:30 Alemanha PMI Composite Mai - - 54.6 

05:00 Z. do Euro PMI Industrial Mai - - 56.2 

05:00 Z. do Euro PMI Serviços Mai - - 54.7 

05:00 Z. do Euro PMI Composite Mai - - 55.1 

05:30 R. Unido CPI (YoY %) Abr - - 2.50% 

05:30 R. Unido CPI: Núcleo (YoY %) Abr - - 2.30% 

10:45 EUA PMI Industrial Mai - - 56.5 

10:45 EUA PMI Serviços Mai - - 54.6 

10:45 EUA PMI Composite Mai - - 54.9 

11:00 EUA Vendas de Novas Moradias (em mil / ano) Abr - 670K 694K 

11:00 Z. do Euro Confiança do Consumidor Mai - - 0.4 

11:30 EUA Estoques de petróleo bruto 18-mai - - - 

15:00 EUA Ata do FOMC - - - - 
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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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