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DESTAQUES 
Índices Mundiais Último % dia % mês % ano data

IBOVESPA (Brasil) 80.122 -0,92% -6,96% 4,87% 24/05/2018

S&P 500 (EUA) 2.728 -0,20% 3,01% 2,03% 24/05/2018

IPC (México) 45.433 -0,75% -6,05% -7,95% 24/05/2018

STOXX 600 (Europa) 391 0,28% 1,54% 0,53% 08:56:45

FTSE 100 (Reino Unido) 7.725 0,14% 2,87% 0,49% 08:56:45

DAX (Alemanha) 12.949 0,82% 2,67% 0,24% 08:56:48

CAC 40 (França) 5.564 0,36% 0,80% 4,74% 08:56:45

NIKKEI 225 (Japão) 22.451 0,06% -0,08% -1,38% 03:15:02

SHANGAI (China) 3.141 -0,42% 1,92% -5,02% 05:30:02

ASX 200 (Austrália) 6.033 -0,07% 0,84% -0,53% 04:14:21

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.) 309,9 -0,02% 0,81% -6,88% 09:01:44

Ouro (USD/t oz.) 1.309,5 -0,05% -1,19% -1,05% 09:01:42

Prata (USD/t oz.) 16,7 -0,13% 1,79% -3,46% 09:01:43

Platina (USD/t oz.) 908,6 -0,44% 0,46% -3,74% 09:01:43

Paládio (USD/t oz.) 971,8 0,59% 1,67% -7,08% 09:01:43

Energia Último % dia % mês % ano data

Petróleo Brent (USD/bbl.) 77,0 -2,25% 3,12% 17,62% 09:01:43

Petróleo WTI (USD/bbl.) 69,1 -2,28% 0,91% 15,63% 09:01:48

Gasolina (USd/gal.) 219,1 -1,90% 2,83% 10,00% 09:01:25

Gás Natural (USD/MMBtu) 3,0 0,41% 6,84% 6,46% 09:01:42

Etanol (USD/gal.) 1,5 85% 535% 557% 08:28:57

Agrícolas Último % dia % mês % ano data

Milho (USd/bu.) 405,5 0,25% 1,19% 10,42% 09:01:37

Soja (USd/bu.) 1.040,8 0,48% -0,74% 5,85% 09:01:23

Café Robusta (USD/MT) 1.749,0 -0,34% -0,40% -0,85% 09:00:26

Café Arábica (USD/bag) 148,1 -0,94% -2,95% -7,58% 09:11:12

Açúcar (USd/lb.) 12,2 -1,21% 4,00% -18,75% 09:01:23

Boi Gordo (USd/lb.) 101,8 -1,00% -2,63% -7,90% 24/05/2018

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

25 de Maio de 2018 
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B3: Multilaser registra IPO e pode ter âncora 

 
A fabricante de eletroeletrônicos Multilaser protocolou na 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospecto 
preliminar de sua oferta pública inicial de ações (IPO). A 
empresa, criada como recicladora de cartuchos de 
impressora, fabrica hoje mais de 3 mil produtos, entre 
celulares, tablets e computadores. A companhia pretende 
chegar à bolsa com um valor de mercado acima de R$ 4 
bilhões, segundo jornal Valor Econômico. 
 
A Multilaser continua em negociação paralela com 
investidores para venda de participação direta, mas 
resolveu acelerar o processo de IPO para não perder a 
janela de mercado de capitais até julho. A oferta, que será 
primária e secundária, é coordenada pelos bancos Itaú 
BBA, J.P. Morgan, Safra, BTG Pactual, Credit Suisse e Citi.  
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Embora, no curto prazo, os 
ativos de riscos possam ter maior volatilidade, seguimos 
com uma perspectiva otimista (no médio/longo prazo) para 
os ativos de renda variável.  
 
Essa janela do 1º semestre de 2018 permanece positiva para 
novas ofertas, o que leva empresas a levantarem recursos o 
mais rápido possível. NotreDame, Hapvida e Banco Inter 
participaram desse ciclo de ofertas ainda positivo no 
passado recente. Ainda vemos outras 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) 80.122 -0,92% -6,96% 4,87% 24/05/2018

IBrX (Ibrx 100) 32.947 -0,94% -7,12% 4,21% 24/05/2018

IMOB (Imobiliário) 673 1,07% -5,35% -11,61% 24/05/2018

INDX (Industrial) 15.884 1,58% -1,40% 5,28% 24/05/2018

IFNC (Financeiro) 8.257 0,13% -11,03% 2,94% 24/05/2018

ICON (Consumo) 3.350 1,20% -7,24% -10,89% 24/05/2018

IMAT (Materias básicos) 3.349 1,66% 3,39% 36,76% 24/05/2018

IEE (Energia Elétrica) 40.959 -0,32% -6,53% 3,09% 24/05/2018

UTIL (Utilidade Pública) 4.162 -0,24% -9,56% 0,28% 24/05/2018

IFIX (FI Imobiliário) 2.209 -0,48% -5,47% -0,77% 24/05/2018

IGC (Gov . Corp.) 11.702 -0,98% -7,40% -0,38% 24/05/2018

IGC-NM (Nov o Mercado) 2.481 0,64% -4,09% -0,43% 24/05/2018

ITAG (Tag Along) 16.663 -1,08% -8,19% 0,61% 24/05/2018

IDIV (Div idendos) 4.140 0,57% -7,37% 0,78% 24/05/2018

EMPRESAS BRASIL 

 Indicadores Último % dia % mês % ano data

BRL (R$/US$) 3,650 -0,07% -3,93% -9,24% 09:11:48

Selic 6,50% 16/05/2018

P/L Ibov espa (atual) 20,2x -

P/L Ibov espa (proj. 12 meses) 11,5x -

DI Jan 21 8,67% -4 p.p. 70 p.p. -39 p.p. 09:00:47

DI Jan 23 10,13% 14 p.p. 89 p.p. 14 p.p. 24/05/2018

CDS 5 anos (em p.b.) 191 1 p.p. 19 p.p. 29 p.p. 09:10:51

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos  

Mercado Futuro Ibovespa

Participante Comprado Vendido Líquido 1 Dia 1 mês

Bancos 16.855 3.745 13.110 1.675 3.280

Inv estidor Estrangeiro 129.898 139.566 -9.668 3.709 29.872

Fundos 291.263 295.639 -4.376 -6.114 -38.683

Pessoa Física 4.645 755 3.890 515 2.845

Variação líquida
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Eletropaulo: Liminar adia decisão sobre Eletropaulo 
 
O novo dono da Eletropaulo somente será conhecido no dia 4 de junho, data já prevista para o leilão de compra de ações da empresa 
na B3. A disputa pelo controle da distribuidora paulista ficou concentrada entre a italiana Enel e a Neoenergia, controlada pela 
espanhola Iberdrola. Nenhum outro grupo pediu para entrar na briga e interferir no leilão.  
 
A Neoenergia obteve ontem uma decisão judicial que mudou todo cronograma previsto e frustrou as expectativas. A 2ª Vara 
Empresarial e Conflitos de Arbitragem de São Paulo suspendeu a entrega de propostas por Enel e Neoenergia prevista para ontem e 
estabeleceu que as companhias vão concorrer durante o leilão. E só então, neste dia, elas divulgarão novos preços. 
 
A Eletropaulo está avaliada em R$ 5,4 bilhões pelas interessadas. O maior lance vigente é da Enel, de R$ 32,20 por ação. A oferta da 
Neoenergia está em R$ 32,10. A decisão judicial obtida pela Neoenergia é de caráter liminar e está em linha com o que todos os 
envolvidos queriam e já tinham solicitado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM): disputa de preço durante o leilão assegurada. 
Tanto a Enel quanto a própria administração da Eletropaulo tinham pleito semelhante na autarquia. 
 
Quando foi à Justiça, a Neoenergia tinha um só objetivo: garantir igualdade de condições entre todos os potenciais interessados. Pelas 
regras da CVM, se um novo competidor quisesse atuar no leilão, precisaria divulgar hoje apenas sua intenção. Mas poderia manter em 
segredo sua oferta e até mesmo não aparecer no leilão.Na prática, isso daria ao eventual novo interessado 10 dias para se preparar 
para o leilão, já sabendo das condições dos concorrentes. Para a Neoenergia, essa era uma vantagem injusta, baseada em assimetria 
de informações. 
 
A liminar cria, uma exceção para a disputa pela Eletropaulo. A regra vigente permite competição de preços em leilão somente nas 
situações em que há atuação de um interferente. Além disso, há a questão do prazo de 10 dias previsto pela CVM, cuja função é 
proteger o investidor. Por conta disso, há uma expectativa de que a própria CVM possa ir à Justiça responder à medida. Contudo, a 
autarquia não comenta o assunto. Outro desdobramento aguardado é que a B3 divulgue, ao longo dos próximos dias, as novas regras 
para o leilão. 
 
Impacto: Neutro. A liminar obtida pela Neoenergia veda uma possível vantagem de um novo interessado, dado que assegura a disputa de 
preço durante o leilão. Acreditamos que a Enel seja a forte candidata para a aquisição do ativo, enquanto a Neoenergia pode enfrentar 
obstáculos para aumentar seu preço ofertado, por conta de uma falta de acordo dos sócios Previ e Banco do Brasil que, juntos, somam 
cerca de 47% das ações da companhia. Vamos acompanhar. 
 

 

Itaú Unibanco: Itaú propõe desdobramento de ações 
 
Em fato relevante divulgado ao mercado, o Itaú Unibanco comunicou aos seus acionistas que o Conselho de Administração aprovou 
que seja convocada, em data oportuna a ser amplamente divulgada ao mercado, que deliberará a proposta de desdobrar em 50% suas 
ações (ordinárias e preferenciais). Assim, os acionistas receberão 1 (uma) nova ação para cada 2 (duas) ações da mesma espécie de que 
forem titulares. 
 
Os dividendos mensais serão mantidos em R$ 0,015 por ação, de modo que os valores totais pagos pela Companhia mensalmente aos 
acionistas serão incrementados em 50% (cinquenta por cento), após a inclusão das ações desdobradas na posição acionária. 
 
No mercado internacional temos que simultaneamente à operação no mercado brasileiro e na mesma proporção, os valores 
mobiliários negociados no mercado americano (ADR – American Depositary Receipt) também serão desdobrados em 50% (cinquenta 
por cento), de modo que os investidores receberão 1 (um) novo ADR para cada 2 (dois) ADRs de que forem titulares na database. Sendo 
assim, os ADRs continuarão a ser negociados na proporção de 1 (uma) ação preferencial da Companhia para 1 (um) ADR. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Os papéis devem aumentar ainda mais a liquidez, e deve melhorar o patamar para as cotações das 
ações, tornando mais acessíveis aos investidores. Além disso, a medida é ainda mais positiva uma vez que os dividendos mensais serão 
mantidos. Assim, os acionistas terão um aumento de 50% nos dividendos a ser recebidos após o desdobramento. Esperamos, portanto, 
uma reação mais positiva para os papéis de ITUB4 nesta sessão.  

EMPRESAS 
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Petrobras: Preço do diese ficará congelado por 30 dias 
 
Em matéria veiculada pelo Estado de S. Paulo, após sete horas de reunião entre governo e representantes dos caminhoneiros, o 
ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) anunciou na noite de ontem que houve acordo pela suspensão da greve por 15 dias. Ou seja: o 
governo chegou a um acordo com os caminhoneiros para interromper a paralisação. 9 das 11 entidades presentes aceitaram a 
proposta do Executivo, que prevê prazo de 30 dias para reajustes no preço do diesel. Esta era uma das principais demandas dos 
caminhoneiros, que queriam mais previsibilidade nos reajustes.  
 
Para não interferir na política de preços da Petrobras e ao mesmo tempo garantir essa previsibilidade, o ministro Eduardo Guardia 
(Fazenda) informou que haverá um mecanismo de compensação à Petrobras a cada 30 dias, que terá que ser calculado mês a mês 
entre o preço que a estatal adotaria e o efetivamente adotado. 
 
O acordo do governo com caminhoneiros também inclui a manutenção do desconto de 10% no diesel por 30 dias. Na quarta-feira, a 
Petrobras havia anunciado a medida por 15 dias, que será bancada pela estatal. A União se compromete a pagar uma compensação 
financeira à estatal pelos outros 15 dias acordados para “garantir” sua autonomia. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A medida preserva a atual política de preços adotada pela Petrobras. A decisão deve dar fôlego aos 
papéis da estatal na sessão desta 6ª, que recuaram forte no último pregão em meio às incerteza de interferência política na gestão da 
Petrobras.  
 
Ainda ontem, em teleconferência ao mercado, Pedro Parente reforçou que os preços de venda com reajustes diários é fator primordial 
para a política de preços e não será alterado. Contudo, vemos que o risco de possíveis interferências políticas aumentaram, e por isso, os 
papéis devem permanecer com maior volatilidade. 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 menor à Petrobras.   
 
Vale lembrar que, a implementação dessa nova política de preços aumentou a governança corporativa da Petrobras que passou a ter 
mais transparência com o mercado, e independência com relação ao seu principal acionista (a União). Até então, a ausência de uma 
política de preços levou a empresa a significativas perdas financeiras. 

EMPRESAS 
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PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIDORES 

Entrada de Recursos: Os investidores estrangeiros retiraram R$ 754,3 milhões da B3 no pregão da última terça-feira (22). 
Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 1,13%, aos 82.739 pontos. No mês de maio, o saldo acumulado está negativo em R$ 3,5 
bilhões. Em quatro dias os estrangeiros já retiraram R$ 3,481 bilhões da bolsa. Em 2018, entretanto, o saldo de capital estrangeiro 
na B3 segue positivo em R$ 882,7 milhões. 

AGENDA ECONÔMICA 

TIPO DE INVESTIDOR (R$MM) 
SALDO 

Maio Acumulado no ano 
Participação Por Invest.                                             

Maio 22/05/2018* 

Inves. Estrangeiro -754 -3.539 883 48,65% 

Institucional 837 2.467 6.215 29,09% 

Pessoa Física -150 -54 -2.985 17,23% 

Instit. Financeira 59 625 851 4,43% 

Emp. Priv/Publ 9 502 -4.958 0,61% 

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 

25-mai 

08:00 Brasil Sondagem da Construção Mai - - - 

08:00 Brasil INCC-M (MoM %) Mai - - 0.28% 

- Brasil Sondagem Indústria da Construção Abr - - - 

- Brasil Definição da bandeira tarifária de energia elétrica Jun - - - 

05:00 Alemanha Clima de Negócios Mai - - 102.1 

05:30 R. Unido PIB (QoQ %) 1T18 - - 0.10% 

05:30 R. Unido PIB (YoY %) 1T18 - - 1.20% 

09:30 EUA Encomendas de Bens Duráveis (MoM % a.s.) Abr - -2.00% 2.60% 

10:00 EUA Discurso de J. Powell (Diretoria do Fed) - - - - 

11:00 EUA Confiança do Consumidor Mai - - - 

12:45 EUA 
Discurso de C. Evans (Fed Chicago), R. Kaplan (Fed Dallas) e R. 

Bostic (Fed Atlanta) 
- - - - 
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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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