
www.guideinvestimentos.com.br 1 

COMMODITIES 

BOLSAS 

 
Braskem: LyondellBasell avalia Braskem em R$ 41,5 bi em 
oferta à Odebrecht 
Impacto: Positivo.  
 

 

Petrobras: Petrobras cede e reduz preço do diesel em 10% 
Impacto: Negativo.   
 
 
Setor de Papel & Celulose: Dono da indonésia April 
compra Lwarcel 
Impacto: Marginalmente Negativo.   
 

DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVES PA (Brasil) 80.867 -2,26% -6,09% 5,84% 23/05/2018

S &P 500 (EUA) 2.733 0,32% 3,22% 2,23% 23/05/2018

IPC  (México) 45.777 0,39% -5,34% -7,25% 23/05/2018

S TOXX 600 (Europa) 393 0,16% 2,07% 1,05% 08:55:15

FTS E 100 (R eino Unido) 7.772 -0,25% 3,49% 1,09% 08:55:17

DAX (Alemanha) 12.953 -0,19% 2,70% 0,27% 08:55:17

C AC  40 (França) 5.583 0,29% 1,13% 5,09% 08:55:15

NIKKEI 225 (Japão) 22.437 -1,11% -0,14% -1,44% 03:15:02

S HANGAI (C hina) 3.155 -0,45% 2,35% -4,61% 05:30:02

AS X 200 (Austrália) 6.037 0,08% 0,91% -0,46% 04:10:32

Metais Último % dia % mês % ano data

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

C obre (US d/lb.) 308,4 0,47% 0,33% -7,33% 09:00:14

Ouro (US D/t oz.) 1.300,9 0,47% -1,84% -1,70% 09:00:03

Prata (US D/t oz.) 16,6 0,88% 0,91% -4,30% 09:00:14

Platina (US D/t oz.) 907,9 0,79% 0,39% -3,81% 09:00:00

Paládio (US D/t oz.) 962,8 -0,57% 0,73% -7,94% 08:59:50

E nergia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (US D/bbl.) 78,8 -1,22% 5,54% 20,39% 09:00:12

Petróleo WTI (US D/bbl.) 71,0 -1,20% 3,65% 18,78% 09:00:15

Gasolina (US d/gal.) 224,0 -0,85% 5,12% 12,46% 09:00:05

Gás Natural (US D/MMBtu) 2,9 -0,24% 5,21% 4,83% 09:00:16

Etanol (US D/gal.) 1,5 73% 474% 495% 23/05/2018

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (US d/bu.) 411,3 0,55% 2,62% 11,98% 08:59:52

S oja (US d/bu.) 1.047,3 0,70% -0,12% 6,51% 09:00:14

C afé R obusta (US D/MT) 1.765,0 0,80% 0,51% 0,06% 09:00:10

C afé Arábica (US D/bag) 148,8 0,57% -2,49% -7,15% 09:05:04

Açúcar (US d/lb.) 12,5 1,05% 6,13% -17,09% 09:00:14

Boi Gordo (US d/lb.) 102,8 2,14% -1,65% -6,97% 23/05/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  
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Braskem: LyondellBasell avalia Braskem em R$ 

41,5 bi em oferta à Odebrecht 

 
Segundo matéria veiculada no jornal Valor Econômico, a 
terceira maior produtora de resinas plásticas do mundo, a 
holandesa LyondellBasell fez oferta ao grupo Odebrecht 
pelo controle acionário da petroquímica Braskem. A 
multinacional, segundo apurou o Valor, quer pagar R$ 52 
por ação, mesmo valor oferecido à Petrobras, dona de 47% 
das ações ordinárias (com direito a voto). Ontem, a ação 
preferencial da Braskem fechou cotada a R$ 45,92 e a 
ordinária, a R$ 47,00. 
 
A LyondellBasell propôs pagar à holding da Odebrecht com 
ações (próximo de 10%), de forma que o grupo brasileiro 
teria 10% do capital da nova companhia. No caso da 
Petrobras, o pagamento seria feito com ações e dinheiro. 
Com base no preço previsto na oferta, a Braskem valeria 
hoje R$ 41,5 bilhões (cerca de US$ 11,5 bilhões). Na B3, a 
bolsa de São Paulo, valia ontem R$ 37,1 bilhões, pouco 
mais de US$ 10 bilhões. 
 
A venda da Braskem interessa à Petrobras, que colocou o 
ativo em seu plano de desinvestimento para reduzir a 
dívida. O negócio depende, porém, de um novo acordo de 
fornecimento de nafta pela estatal brasileira. 
 
A combinação dos dois negócios resultaria em uma 
empresa avaliada em US$ 57 bilhões, com receita líquida 
próxima de US$ 48 bilhões - US$ 34,5 bilhões da 
LyondellBasell e US$ 13,5 bilhões da Braskem.  
 
Impacto: Positivo. O proposto pela LyondellBasell equivale a 
um prêmio aproximado de 13% em relação à cotação de 
mercado, e avalia a petroquímica brasileira em um 
valuation cerca de 6x EV/Ebitda. Esperamos uma valorização 
dos papéis da Braskem nesta 5ª.  
 
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.   
 
As negociações tiveram uma pausa após avanço na 
operação de financiamento que a Odebrecht está fechando 
com os 5 maiores bancos públicos e privados do Brasil, para 
obtenção de R$ 2,6 bilhões em crédito novo e alongamento 
de R$ 7 bilhões de dívidas já existentes. O acordo está na fase 
final de assinatura e envolve as ações da Braskem. 
Esperamos que a transação seja solucionada nos próximos 
dias.  
 
(...continua na próxima página...) 

ÍNDICES LOCAIS 

 

BM&F 

 

Índices Locais Último % dia % mês % ano data

IBOV (Ibovespa) 80.867 -2,26% -6,09% 5,84% 23/05/2018

IBrX (Ibrx 100) 33.260 -2,23% -6,24% 5,20% 23/05/2018

IMOB (Imobiliário) 665 -1,81% -6,35% -12,54% 23/05/2018

INDX (Industrial) 15.636 -0,95% -2,93% 3,63% 23/05/2018

IFNC  (Financeiro) 8.246 -2,31% -11,14% 2,80% 23/05/2018

IC ON (C onsumo) 3.310 -1,74% -8,34% -11,95% 23/05/2018

IMAT (Materias  básicos) 3.294 -1,14% 1,70% 34,53% 23/05/2018

IEE (Energia E létrica) 41.090 -1,57% -6,23% 3,42% 23/05/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.172 -2,12% -9,34% 0,52% 23/05/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.220 0,10% -5,02% -0,29% 23/05/2018

IGC  (Gov. C orp.) 11.818 -2,15% -6,48% 0,60% 23/05/2018

IGC -NM (Novo Mercado) 2.466 -1,60% -4,70% -1,06% 23/05/2018

ITAG (Tag Along) 16.844 -2,21% -7,19% 1,70% 23/05/2018

IDIV (Dividendos) 4.117 -1,67% -6,72% 1,49% 23/05/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US $) 3,649 -0,56% -3,92% -9,23% 09:10:17

S elic 6,50% 16/05/2018

P/L Ibovespa (atual) 20,3x -

P/L Ibovespa (proj. 12 meses) 11,6x -

DI Jan 21 8,65% -8 p.p. 71 p.p. -41 p.p. 23/05/2018

DI Jan 23 10,11% -1 p.p. 90 p.p. 12 p.p. 23/05/2018

C DS  5 anos (em p.b.) 189 0 p.p. 18 p.p. 27 p.p. 09:10:15

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante C omprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 15.280 3.845 11.435 30 1.330

Investidor Estrangeiro 126.927 140.304 -13.377 2.638 30.397

Fundos 291.788 290.050 1.738 -3.046 -36.533

Pessoa Fís ica 4.210 835 3.375 325 2.385

Variação líquida
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Petrobras: Petrobras cede e reduz preço do diesel em 10% 
 
Diante dos riscos de desabastecimento causados pela paralisação de caminhoneiros em diversos Estados, a Petrobras decidiu ontem à 
noite abrir uma exceção em sua política de preços, em que os combustíveis acompanham quase que diariamente as variações na 
cotação internacional, e anunciou uma redução de 10% no preço do diesel vendido nas refinarias, o equivalente a R$ 0,23 por litro. A 
medida, diz a estatal, valerá por 15 dias, sem chance de prorrogação. 
 
Consciente do efeito que a medida pode e deve ter sobre o preços das ações da companhia - diante da percepção do risco de controle 
político dos preços -, o presidente da Petrobras procurou enfatizar, durante o anúncio feito em entrevista coletiva convocada às 
pressas, que a decisão foi tomada pela diretoria da empresa, sem negociação prévia com o governo, que é o acionista controlador. 
 
Impacto: Negativo. A medida causa insegurança aos investidores em meio ao receio de uma nova interferência política no direcionamento 
estratégico da companhia. A alteração no regimento da atual política de preços adotada pela Petrobras é mal visto pelo mercado. A 
decisão deve voltar a pressionar para baixo os papeis da estatal na sessão de hoje. Ainda ontem, as ADR negociadas na bolsa de NY 
encerraram o pregão em baixa de mais de 6%. Hoje, os papéis da estatal recuam mais de 3% no pré market.  
 
A expectativa, por ora, fica por conta da retomada da política de preços daqui a 15 dias. Se retomada, o impacto financeiro (e no mercado), 
tende a ser menos à Petrobras. Os papéis devem ficar voláteis no curto prazo. 
 

 

Setor de Papel & Celulose: Dono da indonésia April compra Lwarcel 
 
Depois de a Paper Excellence (PE), empresa da mesma família que controla a Asia Pulp and Paper (APP), comprar a Eldorado Brasil, o 
grupo Royal Golden Eagle (RGE), com sede em Cingapura e dono da indonésia April, vai assumir 100% da produtora de celulose de 
eucalipto do grupo paulista Lwart - a Lwarcel. 
 
O contrato de compra e venda foi assinado na segunda-feira e a operação deve ser concluída no 2º semestre, após aval do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O valor da operação não foi revelado, mas, segundo fontes de mercado, a Lwarcel estaria 
avaliada entre R$ 1,8 bilhão e R$ 2,7 bilhões. 
 
Impacto: Marginalmente Negtaivo. A aquisição da Lwarcel corrobora com o cenário de consolidação do setor de Papel & Celulose, e deixa 
a concorrência mais acirrada para Fibria e Suzano. A aquisição é estratégica para o grupo asiático. Com a Lwarcel, o RGE passa a contar 
com produção de celulose de eucalipto em um dos mais atrativos países no mundo para essa atividade.  
 
Por outro lado, temos destacado o contexto favorável para a indústria. A demanda segue aquecida -- especialmente dos chineses, baixo 
nível de estoques, e paradas programadas para algumas fábricas globais no curto prazo. 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, mesmo com a atuação mais forte do grupo asiático, 
espera-se uma geração de caixa operacional mais forte para Fibria e Suzano em 2018 para as companhias do setor, contribuindo para 
uma desalavancagem financeira mais acelerada. Suzano segue como nosso Top Pick. 
 
 
 

EMPRESAS 
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos:   Os investidores estrangeiros retiraram R$ 551 milhões da B3 no pregão da última segunda-feira (21). 
Naquele dia, o Ibovespa fechou em baixa de 1,52%, aos 81.815 pontos. No mês de maio, o saldo acumulado está negativo em R$ 
2,8 bilhões. Em três dias os estrangeiros já retiraram R$ 2,7 bilhões da bolsa. No ano, entretanto, o saldo de capital estrangeiro na 
B3 segue positivo em R$ 1,6 bilhões. 

AGENDA ECONÔMICA 

Hora País Evento 
Período de 
Referência 

Atual Projeções do Mercado Anterior 

24-mai 

08:00 Brasil Sondagem do Comércio Mai - - - 

10:30 Brasil Nota à Imprensa S. Externo: Transações Correntes (USD bi) Abr - - $798m 

10:30 Brasil Nota à Imprensa Setor Externo: IDP (USD bi) Abr - - $6539m 

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

- Brasil Indicador de Pontualidade dos Pagamentos Abr - - - 

09:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego (mil) 18-mai - - - 

10:00 EUA Preços Residenciais (MoM %) Mar - - 0.60% 

11:00 EUA Vendas de Moradias Usadas (em milhões / ano) Abr - 5.61m 5.60m 

12:00 EUA Sondagem Industrial - Kansas City Mai - - 26 

15:00 EUA Discurso de P. Harker (Fed Filadélfia) - - - - 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Maio Acumulado no ano 
Participação Por Invest.                                             

Maio 21/05/2018* 

Inves. Estrangeiro -551 -2.785 1.637 48,41% 

Institucional 1.049 1.630 5.378 29,28% 

Pessoa Física -591 96 -2.835 17,27% 

Instit. Financeira 116 566 793 4,42% 

Emp. Priv/Publ -23 493 -4.966 0,62% 

Outros 0 0 -6 0,00% 

*Os dados são divulgados com três dias de defasagem 

Fonte: BM&F Bovespa; Realização: Guide Investimentos 
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gp@guideinvestimentos.com.br 

 

Gestao.fundos@guideinvestimentos.com.br 
 

Erick Scott Hood 
eshood@guideinvestimentos.com.br 

Leonardo Uram 
luram@guideinvestimentos.com.br 

David Rocha 
dsrocha@guideinvestimentos.com.br 

Ignacio Crespo Rey 
irey@guideinvestimentos.com.br 

EQUIPE ECONÔMICA 

research@guideinvestimentos.com.br 
 

ALINE SUN 

Head da área de Investimentos 

Luis Gustavo – CNPI 
lpereira@guideinvestimentos.com.br 

Lucas Stefanini 
lstefanini@guideinvestimentos.com.br 

Cristiano Hajjar 
chajjar@guideinvestimentos.com.br 

Guilherme Diniz 
gdiniz@guideinvestimentos.com.br 

trade@guideinvestimentos.com.br 

 
Bruno M. Carvalho 
bmcarvalho@guideinvestimentos.com.br 

Gabriel S. Santos 
gssantos@guideinvestimentos.com.br 

Ricardo Maia 
rmaia@guideinvestimentos.com.br 

Luiz Augusto Ceravolo (Guto) 
lceravolo@guideinvestimentos.com.br 

TRADING 

Thiago Teixeira 
tteixeira@guideinvestimentos.com.br 

Rafael Passos 
rpassos@guideinvestimentos.com.br 

Rodrigo Fazzolari 
rfazzolari@guideinvestimentos.com.br 

Guilherme Vasone 
grocha@guideinvestimentos.com.br 

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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