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Mercados Hoje 
 
 
 
 
 F uturo s P aí s Últ imo Var (1d) Var (1m) Var (2017)

S&P 500 EUA 2.476 0,22% 0,13% 11,22%

Dow Jones EUA 21.990 0,25% 0,17% 10,98%

Nasdaq EUA 6.008 0,29% 2,02% 23,50%

M EXBOL M éxico 51.261 0,16% -0,09% 10,35%

FTSE R. Unido 7.452 0,26% 1,28% 7,75%

DAX Alemanha 12.147 0,67% -0,85% 5,94%

CAC 40 França 5.129 0,88% 0,08% 5,47%

IBEX 35 Espanha 10.343 0,39% -2,14% 11,06%

FTSE M IB Italia 21.820 0,72% 1,13% 16,67%

PSI Portugal 5.205 0,95% 0,10% 15,28%

Á sia P aí s Últ imo Var (1d) Var (1m) Var (2017)

CSI 300 China 3.831 0,22% 1,60% 15,72%

Shangai Comp China 3.367 0,19% 2,26% 8,49%

Kospi Coreia do Sul 2.358 -0,23% -2,69% 16,35%

Nikkei 225 Japão 19.691 0,23% -1,47% 3,02%

Topix Japão 1.620 0,13% -0,55% 6,65%

Vs. USD Últ imo Var (1d) Var (1m) Var (2017)

Dólar Index 92,531 -0,15% -0,55% -9,47%

Euro (USD/EUR) 1,196 0,39% 1,31% 13,69%

Libra (USD/GBP) 1,298 0,38% -1,70% 5,18%

Franco Suiço 0,957 -0,20% 0,93% 6,50%

Real 3,127 -0,72% -0,01% 4,11%

Peso mexicano 17,781 -0,59% 0,62% 16,57%

Dólar Australiano 1,253 -0,45% -0,16% -9,78%

Iene 110,120 -0,22% 0,57% 6,21%

Iuan 6,559 -0,60% 2,55% 5,89%

Rúpia 64,029 0,19% 0,08% 6,08%

Lira Turca 3,420 -0,97% 3,14% 3,03%

Rand Sulafricano 12,881 -0,95% 3,04% 6,67%

Bom dia, 
  
Resumo: No cenário internacional, poucas movimentações relevantes neste 
início de setembro. As bolsas sobem, e a percepção de risco segue em baixa. O 
destaque, lá fora, são os dados do mercado de trabalho dos EUA. Na China e na 
Europa, saíram bons números de atividade. No Brasil, é dia de PIB: cresceu 
0,2% frente ao 1º tri, acima daquilo que o mercado esperava.  
 
Cenário Externo: atenção aos dados de emprego nos EUA. 
 
“JOBS, JOBS, JOBS”. Será divulgado hoje o Relatório de Empregos de agosto 
(9h30). Espera-se que o desemprego tenha continuado em 4,3%, que 180 mil 
vagas tenham sido criadas, e que os salários tenham subido 2,6% a/a, após 
2,5% em julho. Em particular, o mercado está muito atento aos salários que, 
em alta, podem pressionar a inflação para cima.  
 
Salários => inflação => Fed. Esta é a reação básica esperada. Afinal, salários 
mais altos (um mercado de trabalho aquedido) deveriam puxar a inflação para 
cima, e isso, por sua vez, poderia fazer o Fed elevar os juros neste ano pela 3ª 
vez. Mas o mercado é cético quanto a isso: atribui apenas 1/3 de probabilidade, 
embora seja o cenário-base do Janet Yellen.  
 
Talvez surpreenda, mas não se surpreenda. Os números de agosto sobre o 
mercado de trabalho americano costumam ser mais difíceis de analisar. 
Questões de sazonais, como o término das férias de verão, tem contribuído 
para isso. Ou seja: não nos surpreenderá se a criação de empregos tiver ficado 
abaixo de 180 mil. Por outro lado, números significativamente mais fortes (> 
200 mil), podem começar a mudar o ceticismo do mercado, fortalecendo o 
dólar, por exemplo. 
 
Da China à zona do euro, boas notícias. Os números de atividade têm sido 
considerados positivos. Na China, dados da indústria divulgados ontem 
mostraram aceleração em agosto (índice PMI passou de 51,1 para 51,6 
pontos). Na zona do euro, a indústria confirmou o bom ritmo em agosto (o PMI 
ficou em 57,4, em linha com a leitura prévia). Em suma: o mundo está 
crescendo bem.   
 
1º dia de setembro: mercados “sem emoção”. Os mercados internacionais 
mostram poucas oscilações relevantes, em dia de menor aversão a risco. As 
bolsas da Europa sobem, após alta das bolsas de Japão e China, na Ásia. Nos 
EUA, índices futuros sobem. O dólar perde forças frente às moedas dos 
desenvolvidos, mas ganha fôlego frente às dos emergentes. O petróleo (Brent) 
sobe, cotado acima de US$52/barril. 
 
Nos EUA: mais dados hoje. Investidores estarão atentos a outros dados hoje: 
(1) índices sobre o setor industrial (PMI, às 10h45; e ISM, às 11h); (2) índice 
de confiança dos consumidores (11h); e (3) gastos com construção (11h).  
 
Brasil: dia de PIB.  
 
Uma peça de ficção. O governo enviou ontem ao Congresso uma proposta 
orçamentária para 2018 que ainda considera as metas fiscais antigas. Afinal, as 
novas ainda não foram completamente aprovadas pelo Congresso (ficou para a 
próxima 3ª). Com isso, Temer precisará enviar um novo projeto ao Congresso, 
atualizando os números já enviados. 



Continuação do cenário Brasil 
 
Uma avaliação realista. O novo déficit proposto para 2018 (de R$159 bi, e não mais R$129 bi) ainda é desafiador. Frustração de receitas e 
dependência de receitas extraordinárias ainda são um risco. Mais: como aponta Claudia Safatle, do Valor, não será fácil o Congresso aprovar 
algumas das medidas propostas pela Fazenda (adiar o reajuste dos salários dos funcionários públicos, por exemplo). A “conta”, portanto, pode 
recair ainda mais sobre os investimentos, visando atingir a meta proposta. 
 
Um pibinho. É dia de PIB do 2º tri: segundo o IBGE, este cresceu 0,2% frente ao 1º tri, e 0,3% na comparação com o mesmo período de 2016. O 
mercado esperava números menores: 0,0% em ambas as comparações, segundo dados da Bloomberg. Vale notar: o consumo puxou o 
crescimento, a despeito da queda dos investimentos. 
 
Agenda cheia. Outros 4 indicadores econômicos saem hoje, embora fiquem em 2º plano: (1) índice PMI sobre a indústria (9h); (2) indicadores 
industriais da CNI (11h); (3) balança comercial mensal (15h); e (4) vendas de veículos, segundo a Fenabrave. 
 
Temer, e Xi. O presidente Temer se encontra hoje com o presidente chinês, Xi Jinping, e com o primeiro-ministro, Li Keqiang. A comitiva se reuniu 
ontem com empresários do país, e teta impulsionar o pacote de privatizações. Voltam aos país na próxima 3ª, dia 6. 
 
Um recuo. Após manifestações, o Ministério de Minas e Energia (MME) anunciou ontem que paralisou “todos os procedimentos relativos a eventuais 
direitos minerários” na região de uma reserva mineral na Amazônia. Lembramos: o governo havia publicado um decreto, extinguindo a reserva, e 
regulando a mineração na região. 
 
E os mercados hoje? Acreditamos que o cenário externo mais favorável tende a ajudar aos mercados locais. Assim, temos um viés de alta em 
bolsa, e de baixa em dólar e juros futuros. De qualquer forma, vale pontuar: a percepção de risco-país, medida pelo CDS de 5 anos, opera estável 
nesta manhã, sem direção clara. 
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P ro jeçõ es

Hoje 7 dias Hoje 7 dias

IPCA (%) - A/A 3,45 3,51 4,20 4,20

IGP-M  (%) - A/A -0,76 -0,72 4,39 4,44

SELIC (%) 7,25 7,50 7,50 7,50

PIB (%) - A/A 0,39 0,34 2,00 2,00

Prod. Ind. (%) - A/A 1,00 1,10 2,16 1,85

Balança com. (US$ bi) 61,35 61,90 48,00 48,00

Câmbio (R$/US$) 3,23 3,23 3,38 3,39

2017 2018

Yield (%) M áx M í n

1 dia (%) 1 dia (bps)

DI jan 18 7,79 -0,26 -2,00 7,81 7,78

DI jan 19 7,77 0,00 0,00 7,77 7,74

DI jan 20 8,53 -0,47 -4,00 8,55 8,49

DI jan 21 9,15 -0,54 -5,00 9,18 9,10

DI jan 22 9,55 -0,63 -6,00 9,57 9,51

DI jan 23 9,77 -0,61 -6,00 9,81 9,72

DI jan 24 9,93 -0,71 -7,10 9,94 9,93

DI jan 25 10,09 -0,59 -6,00 10,15 10,04

DI jan 26 10,14 -0,59 -6,00 10,19 10,14

Variação

8,53

9,15

9,55

9,77
9,93

10,09 10,14

jan-18 jan-19 jan-20 jan-21 jan-22 jan-23 jan-24 jan-25 jan-26

Vencimentos

Curva atual há uma semana há um mês

Carta do dia 

Bom dia. Aqui, é dia de PIB. Economistas digerem números acima do 
esperado, e uma economia que é puxada pelo consumo, a despeito da 
queda dos investimentos. Isso, no entanto, não muda os planos do BC: 
deve cortar, na semana que vem, a Selic em 100 pontos base. Lá fora, 
os números do mercado de trabalho americano são destaques.   
 

Brasil 
 
 
PIB do 2º tri: melhor do que o esperado, puxado por consumo 
Segundo o IBGE, o PIB cresceu 0,2% frente ao 1º tri, e 0,3% na comparação 
com o mesmo período de 2016. O mercado esperava números menores: 0,0% 
em ambas as comparações, segundo dados da Bloomberg. Na comparação com 
o 1º tri, temos que o consumo das famílias puxou o crescimento (cresceu 
1,4%), apesar da queda dos investimentos (-0,7%) e gastos do governo (-
0,9%). O setor externo também contribuiu de forma positiva: as exportações 
cresceram 0,5%, e as importações recuaram 3,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
O dia foi mais positivo ontem. A percepção de risco-país, medida pelo CDS de 5 
anos, recuou 1,06%, cotado em 195 pontos base. O dólar recuou 0,33%, 
cotado a R$3,1491. Na B3, pressões baixistas também: o DI para jan/21 recuou 
9 pontos base, para 9,18%. Por fim, o Ibovespa, que começou em alta, mas 
operou grande parte do dia em baixa, conseguiu se recuperar, e terminou 
próximo à estabilidade: -0,07%, aos 70,835 mil pontos.  
 
 

Cenário Externo 
 
EUA: PIB mais forte  
O PIB dos EUA, no 2º trimestre, acelerou mais do que o esperado: 3,0%, acima 
dos 2,6% estimados anteriormente, e dos 2,7% projetados para esta nova 
leitura do número. Estes números são anualizados, e mostram a taxa de 
crescimento em relação ao trimestre anterior. Registre-se: o consumo das 
famílias cresceu 3,3%, acima dos 3,0% esperados, e contribuiu para 2,28 p.p 
dos 3,0 totais. Chama a atenção: apesar dos poucos avanços em relação à 
política econômica em Washington, o país teve o seu trimestre mais forte desde 
2015. 

PIB do 2o trimestre               

Período de comparação INDICADORES 

PIB Agropecuária Indústria Serviços Investimentos 

Consumo 

das 

Famílias 

Consumo 

do Governo 

Trimestre / trimestre imediatamente anterior  
0,20% 0,00% -0,50% 0,60% -0,70% 1,40% -0,90% 

(c/ ajuste sazonal) 

Trimestre / mesmo trimestre do ano anterior  
0,30% 14,90% -2,10% -0,30% -6,50% 0,70% -2,40% 

(s/ ajuste sazonal) 

Acumulado em 4 trimestres / mesmo período do ano 

anterior (s/ ajuste sazonal) -1,40% 6,20% -2,10% -1,70% -6,10% -1,90% -1,20% 

Valores correntes no trimestre (R$ bilhões) 1.639,30 82,4 298,7 1.041,70 253,9 1.023,30 336,1 

TAXA DE INVESTIMENTO (Invesitmentos/PIB) no 2º trimestre de 2017 = 15,5% 

TAXA DE POUPANÇA (poupança/PIB) no 2º trimestre de 2017 = 15,8% 

Fonte: IBGE; Elaboração: Guide Investimentos.               



Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
B3: Neoenergia da entrada ao processo de IPO 
 
Ontem, a Neoenergia deu entrada ao processo de IPO na CVM. A oferta 
contará com emissão primária e secundária, que dará saída, pelo menos 
parcial, a dois de seus três acionistas: o Banco do Brasil (BB) e a Previ (fundo 
de pensão dos funcionários do BB). A transação também deve trazer recursos 
novos para a empresa destinar a investimentos. O número de ações a serem 
ofertadas e a faixa indicativa de preço do papel ainda não estão disponíveis. A 
oferta deverá ocorrer em dezembro. 
 
Neonergia: A Neoenergia é destaque no segmento de distribuição, com forte 
presença nesse mercado, por meio de suas distribuidoras Coelba (Bahia), Celpe 
(Pernambuco), Cosern (Rio Grande do Norte) e Elektro (cidades de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul). Por meio das quatro distribuidoras, a Neoenergia atende 
13,4 milhões de clientes, dos quais os consumidores residenciais e comerciais 
representam cerca de 57% da energia distribuída, equivalente a 71,6% da 
receita total de fornecimento para o mercado cativo. Para atender a esses 
clientes, a companhia possui uma base de ativos regulatórios líquida de R$ 
14,9 bilhões. A Neoenergia registrou no primeiro semestre deste ano um lucro 
líquido pro forma, considerando a fusão com a Elektro, de R$ 361 milhões. O 
Ebitda ficou em R$ 1,938 bilhão, com margem de 18,1%. A receita líquida 
somou R$ 10,725 bilhões. 
 
Impacto: Positivo. Para a B3, a notícia é positiva uma vez que já vimos, 
recentemente, um aumento nas ofertas dos mercados de capitais – Ômega, 
Carrefour, IRB Brasil e Biotoscana realizaram IPO no último mês e Camil, Tivit, 
Vulcabras devem ainda completar esse ciclo de ofertas neste ano. 
Consideramos essa janela entre setembro e outubro como muito propícia para 
o aumento dessas ofertas. Esperamos que essas ofertas anunciadas para este 
ano sejam bem sucedidas e pavimentem o caminho para outras. Observamos 
que a estrutura de capital das empresas locais estão com um passivo elevado, 
o que tende a aumentar a procura por essa captação primária para equilibrar a 
relação de alavancagem financeira. 
 
Com relação a Neoenergia, o IPO já vinha sendo estudado para este ano antes 
mesmo da incorporação da Elektro, e deve trazer mais liquidez para dois de 
seus principais acionistas, o Banco do Brasil (BB) e a Previ. A operação também 
deve beneficiar o caixa da companhia para recursos para investimentos na área 
de geração de energia. O Banco do Brasil está em processo de revisão do seu 
portfólio para alternativas que reforcem o capital do banco. Com a oferta da 
Neoenergia, o BB venderia sua posição. Para a Previ, o IPO da Neoenergia 
também representa a criação de uma porta de saída. Desde a venda de sua 
fatia na CPFL Energia para a chinesa State Grid, a Previ vem reduzindo sua 
necessidade de liquidez para arcar com pagamentos a aposentados feitos pelo 
plano de benefício definido. Além disso, acreditamos que a oferta da 
Neoenergia seja bem sucedida no mercado, uma vez que há ainda uma 
expectativa positiva para a revisão tarifária das concessões. Duas delas (Coelba 
e Cosern) ainda devem passar pela revisão tarifária periódica no ano que vem. 
A transação deve movimentar cerca de R$ 4 bilhões, segundo o jornal Valor 
Econômico. 
 
BB Seguridade: Companhia aprova adesão a programa de estatais da B3 
 
Os acionistas da BB Seguridade aprovaram ontem, em assembleia geral, a 
adesão da companhia ao Programa Destaque em Governança de Estatais, 
iniciativa criada em 2015 pela B3 (ex-BM&FBovespa) para estimular a 
governança de estatais abertas ou em processo de abertura de capital. Com a 
decisão, a BB Seguridade deve ser a terceira a se incorporar ao programa, após 
a adesão do Banco do Brasil e da Petrobras. A aceitação final pela bolsa não 
tem uma data para ocorrer, mas a empresa vai trabalhar a partir de agora para 
entregar a documentação e buscar a certificação exigida 
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Hora

T icker Í nd ice Ú lt imo Var (1d) Var (1m) Var (1ano )

IBOV Ibovespa 70.835 -0,07% 6,49% 21,63%

IBrX Ibrx 100 29.428 0,00% 6,43% 21,77%

IM OB Imobiliário 743 -0,15% 3,31% 18,24%

INDX industrial 14.075 -0,06% 8,57% 9,80%

IFNC Financeiro 7.626 -0,79% 4,84% 22,95%

ICON Consumo 3.493 0,15% 8,21% 14,10%

IM AT M aterias básicos 2.211 0,69% 12,78% 58,90%

IEE Energia Elétrica 41.185 -0,24% 3,49% 10,10%

UTIL Utilidade Pública 4.089 -0,44% 2,93% 5,23%

IFIX FI Imobiliário 2.084 0,08% 0,99% 18,37%

IDIV Dividendos 3.906 -0,59% 5,53% 31,78%

M etais Últ imo Var (1d) Var (1m) Var (2017)

Cobre (USd/lb.) 310,3 0,10% 6,89% 22,87%

Ouro (USD/t oz.) 1.325,6 0,21% 3,56% 13,72%

Prata (USD/t oz.) 17,6 0,06% 4,29% 8,63%

Plat ina (USD/t oz.) 1.002,8 0,43% 5,61% 9,97%

Paládio (USD/t oz.) 934,6 0,25% 5,41% 36,14%

Energia Últ imo Var (1d) Var (1m) Var (2017)

Petróleo Brent (USD/bbl.) 52,6 -0,44% 1,33% -10,45%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 47,1 -0,49% -4,65% -17,39%

Gasolina (USd/gal.) 174,3 -2,24% 12,46% 4,35%

Gás Natural (USD/M M Btu) 3,0 -0,72% 5,71% -15,46%

Etanol (USD/gal.) 1,5 0,13% -2,36% 0,95%

A grí co las Últ imo Var (1d) Var (1m) Var (2017)

M ilho (USd/bu.) 359,0 0,42% -4,58% -5,53%

Soja (USd/bu.) 950,0 0,45% -2,29% -3,97%

Café Robusta (USD/M T) 2.065,0 -0,19% -1,85% -4,00%

Café Arábica (USD/bag) 155,0 0,75% -6,03% -8,42%

Açúcar (CNY/M T) 6.418,0 0,12% 5,04% -7,17%

Boi Gordo (USd/lb.) 105,4 -0,68% -5,85% 4,95%



BB Seguridade: Companhia aprova adesão a programa de estatais da B3 
 
Impacto: Positivo. A adesão vai em linha com as práticas mais transparentes de governança corporativa, e deve atender à nova Lei das Estatais. A 
principal mudança será com a chegada de novos conselheiros independentes. Hoje, a companhia tem seis conselheiros, sendo um deles 
independente. Agora, com a aprovação pelos acionistas de alterações estatutárias, a empresa passará a ter sete conselheiros, com dois 
independentes, já de olho nas exigências da Lei das Estatais, do programa da bolsa e do regulamento do Novo Mercado. A iniciativa beneficia o 
mercado de capitais como um todo, e abre caminho para que outras estatais completem esse ciclo. 
 
 
BRF: Conselho aprova início do processo de sucessão de Pedro Faria 
 
Segundo Fato Relevante divulgado ontem ao mercado, a BRF aprovou o início do processo de sucessão do atual diretor presidente global da 
companhia, Pedro de Andrade Faria. O executivo seguirá na liderança da BRF até o dia 31 de dezembro de 2017 e participará ativamente da 
transição para a nova gestão. A BRF está em processo de recrutamento do novo CEO Global.  
 
Impacto: Marginalmente positivo. Segundo o presidente do Conselho de Administração da empresa, Abílio Diniz, “não há nenhuma chance de novo 
CEO ser alguém da BRF. Vamos buscar uma pessoa de fora, não ligada a nenhum acionista”. Segundo Diniz, a saída é a marca de um novo ciclo 
para a BRF e que Faria poderá continuar na empresa, embora, ainda não saiba como. Desde que ingressou na BRF, Pedro Faria fez parte do 
Conselho de Administração (2011-2013), foi CEO Internacional (2013-2015) e CEO Global (2015-2017). Neste período, a BRF consolidou sua 
expansão internacional. Entretanto, a gestão da Tarpon à frente da BRF (de onde veio Pedro Faria) vem sendo questionada. A entrada de um novo 
executivo deve dar um novo oxigênio para empresa recuperar margens e voltar a conquistar participação de mercado.   
 
 
Sabesp: Companhia e mercado defendem índice de reajuste superior a 4,4% 
 
A Sabesp está tentando elevar o reajuste proposto pela agência reguladora, a Arsesp, no processo da 2ª revisão tarifária da companhia. No fim da 
quarta-feira, a companhia já havia divulgado documento em que defendia em 10,4% de reajuste. Se corrigido os fatores apontados pela 
companhia, o reajuste deve ser ainda maior. O presidente da Sabesp, Jerson Kelman, ainda reforçou na audiência pública realizada ontem que, se 
aplicado o reajuste tarifário proposto pela agência em nota técnica preliminar, de 4,4%, a receita requerida calculada pela própria agência não será 
atingida, "e, portanto, ficaria em desequilíbrio econômico-financeiro". 
 
Impacto: Positivo. O principal ponto de discussão é com relação a metodologia do cálculo da tarifa média vigente. Há uma probabilidade 
significativa para que este erro seja corrigido. Esse é um dos principais pontos-chaves para que a empresa possa ser bem sucedida em seu plano 
de capitalização previsto pelo Estado de São Paulo. Acompanharemos o caso que tem como principais datas: (i) 04/09 – audiência pública; e (ii) 
03/01- decisão final da Arsesp. 
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Agenda econômica 

 

 

Fonte: Bloomberg; Guide Investimentos. 
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Hora País Evento 
Período de 
Referência 

Atual 
Projeções do 

Mercado 
Anterior 

01/set             

08:00 Brasil IPC-S (4ª Quadrissemana) (MoM %) Ago - - - 

09:00 Brasil PMI Industrial Ago - - 50 

09:00 Brasil PIB (QoQ %) 2T!7 - - 1,00% 

09:00 Brasil PIB (YoY %) 2T17 - - -0,40% 

11:00 Brasil Indicadores Industriais (Nuci % a.s.) Jul - - 77,00% 

- Brasil Balança Comercial Mensal (USD Milhões) Ago - - $6298M 

- Brasil Vendas de Veículos (em unidades) Ago - - 184838 

04:55 Alemanha PMI Industrial Ago - - - 

05:00 Z. do Euro PMI Industrial Ago - - - 

09:30 EUA Relatório de Emprego (criação de vagas) (mil) Ago - 180K 209K 

09:30 EUA Taxa de Desemprego (%) Ago - 4,30% 4,30% 

09:30 EUA Ganho Médio por Hora (YoY %) Ago - - 2,50% 

10:45 EUA PMI Industrial Ago - - - 

11:00 EUA ISM Industrial  Ago - 55,9 56,3 

11:00 EUA Confiança do Consumidor Ago - - - 

11:00 EUA Gastos com Construção (MoM % a.s.) Jul - - -1,30% 



Credit default swaps (CDS)  

Fonte: Bloomberg 

Títulos Soberanos 
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Yield (%) Variação (%) 1d Variação (%) 1mês Variação (%) 1ano Data
Estados Unidos

Treasury 2 anos 1,3299 -0,88 -0,8351 70,1510 01/09/2017

Treasury 5 anos 1,7070 -0,67 -5,1350 44,6733 01/09/2017

Treasury 10 anos 2,1256 -0,17 -5,6631 35,5526 01/09/2017

Treasury 30 anos 2,7338 0,08 -4,3022 22,5974 01/09/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,0497 -45,75 -435,8108 72,9155 01/09/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0317 -18,09 -71,1818 130,8366 01/09/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,3419 -0,03 -25,4470 257,6360 01/09/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,8723 1,01 -10,3402 55,9907 01/09/2017

Títulos de 10 anos Yield (%) Variação (%) 1d Variação (%) 1mês Variação (%) 1ano Data
América Latina

México 6,8380 -0,19 -0,6100 16,6300 01/09/2017

Ásia

Japão -0,0010 -111,11 -101,2820 97,9170 01/09/2017

Hong Kong 1,4730 -0,47 -4,4750 58,9000 01/09/2017

China 3,6690 0,27 0,7690 31,0830 01/09/2017

Índia 6,4830 -0,64 0,6360 -8,9590 01/09/2017

Austrália 2,6600 -1,99 -1,9900 44,3300 01/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,0540 1,84 -13,1900 57,6350 01/09/2017

Alemanha 0,3840 5,54 -22,4030 677,2730 01/09/2017

França 0,6880 3,32 -8,5560 284,2700 01/09/2017

Espanha 1,5970 2,37 11,1960 51,4200 01/09/2017

Italia 2,0770 1,52 2,8230 77,1330 01/09/2017

Portugal 2,8360 -0,07 -0,3170 -7,0000 01/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,5810 3,01 -12,2360 287,3330 01/09/2017

Bélgica 0,6870 3,15 -10,8950 279,5580 01/09/2017

Eslováquia 0,7970 0,00 -14,0240 195,1850 31/08/2017

Eslovénia 0,9970 0,40 -11,7700 26,0430 01/09/2017

Finlandia 0,3810 5,54 -21,7660 444,2860 01/09/2017

Grécia 5,5410 -0,07 1,9520 -31,6840 01/09/2017

Irlanda 0,7050 2,32 -10,6460 53,2610 01/09/2017

Malta 1,2500 -2,34 -6,0150 34,4086 01/09/2017

CDS 5 anos Pontos Variação (%) 1d Variação (%) 1mês Variação (%) 1ano Data
Américas

México 100,49 -1,06 0,18 -38,38 01/09/2017

Chile 57,85 -0,55 -9,21 -18,66 01/09/2017

Brasil 194,88 -0,47 -6,02 -65,68 01/09/2017

Peru 74,04 -0,34 -6,23 -29,97 01/09/2017

Colômbia 122,47 -0,46 -0,72 -49,54 01/09/2017

Venezuela 5036,60 -0,25 1,00 1201,83 01/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 01/09/2017

Alemanha 12,21 -10,50 -4,70 -3,93 01/09/2017

França 20,99 0,50 20,63 -8,17 01/09/2017

Espanha 67,44 -1,12 5,54 -12,56 01/09/2017

Italia 144,72 -0,32 8,45 7,71 01/09/2017

Portugal 165,27 -0,11 2,53 -119,22 01/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 18,11 -0,15 9,96 -8,36 01/09/2017

Fonte: Bloomberg 



Carteira recomendada  

Fonte: Bloomberg 

Fonte: BM&F Bovespa, Bloomberg 

Contratos futuros BM&F 
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Índice Futuro Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 21.475 7.945 13.530 (75) (1.230) 4.960

Invest idor Estrangeiro 180.266 161.451 18.815 1.537 (6.956) (99.728)

Invest idor inst itucional 174.759 200.232 (25.473) (1.502) 7.976 101.383

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 5.991.292 6.770.629 (779.337) (82.480) (35.199) 521.883

Invest idor Estrangeiro 4.200.637 4.793.037 (592.400) (56.447) (165.183) (971.465)

Invest idor inst itucional 12.138.151 10.618.735 1.519.416 135.374 199.867 440.311

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 353.402 282.009 71.393 19.870 75.555 16.743

Invest idor Estrangeiro 218.174 245.605 (27.431) (8.338) (37.637) 26.537

Invest idor inst itucional 280.949 336.431 (55.482) (3.527) (27.013) (43.015)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.342.142 1.386.409 (44.267) (197) (27.693) 8.142

Invest idor Estrangeiro 913.691 659.554 254.137 503 13.713 (78.891)

Invest idor inst itucional 1.012.856 1.229.496 (216.640) 487 14.766 76.123

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.695.544 1.668.418 27.126 19.673 47.862 24.885

Invest idor Estrangeiro 1.131.865 905.159 226.706 (7.835) (23.924) (52.354)

Invest idor inst itucional 1.293.805 1.565.927 (272.122) (3.040) (12.247) 33.108

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 0,00% 0,00%

10% CCRO3 CCR 0,00% 0,00%

10% CSAN3 Cosan 0,00% 0,00%

10% KLBN11 Klabin 0,00% 0,00%

10% EQTL3 Equatorial 0,00% 0,00%

10% HYPE3 Hypermarcas 0,00% 0,00%

10% IGTA3 Iguatemi 0,00% 0,00%

10% ITSA4 Itaúsa 0,00% 0,00%

10% M RVE3 M RV 0,00% 0,00%

10% VALE3 Vale 0,00% 0,00%

Desempenho 31/ago Agosto

Guide -0,16% 0,00%

Ibovespa -0,07% 0,00%
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Carteira Dividendos 

Fonte: Bloomberg 

Carteira Titulares do Mês 

Carteira Fundos Imobiliários 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg 

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

20% CSAN3 Cosan 0,00% 0,00%

20% CGAS5 Comgás 0,00% 0,00%

20% DIRR3 Direcional 0,00% 0,00%

20% M PLU3 M ult iplus 0,00% 0,00%

20% TAEE11 Taesa 0,00% 0,00%

Desempenho 31/ago Agosto

Guide -0,35% 0,00%

IDIV -0,59% 0,00%

Desempenho 31/ago Agosto

Guide 0,29% 0,00%

Ibovespa -0,07% 0,00%

Desempenho 31/ago Agosto

Guide 0,16% 0,00%

IFIX 0,08% 0,00%

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

10% BVM F3 B3 0,00% 0,00%

10% CVCB3 CVC Brasil 0,00% 0,00%

10% EQTL3 Equatorial 0,00% 0,00%

10% GUAR3 Guararapes 0,00% 0,00%

10% JSLG3 JSL 0,00% 0,00%

10% KLBN11 Klabin 0,00% 0,00%

10% KROT3 Kroton 0,00% 0,00%

10% M RFG3 M arfrig 0,00% 0,00%

10% M RVE3 M RV 0,00% 0,00%

10% SM LE3 Smiles 0,00% 0,00%

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

20% BRCR11 BC Fund 0,00% 0,00%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 0,00% 0,00%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 0,00% 0,00%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ice 0,00% 0,00%

10% BCFF11B BTG Pactual FoF 0,00% 0,00%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 0,00% 0,00%
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Sales ________________________ 
gp@guideinvestimentos.com.br 

 

Ricardo Barreiro 
rbarreiro@guideinvestimentos.com.br 

Fundos ____________________ 
Gestao.fundos@guideinvestimentos.com.br 
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David Rocha 
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irey@guideinvestimentos.com.br 

Equipe Econômica ___________ 

Renda Variável*______________ 
research@guideinvestimentos.com.br 
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Head da área de Investimentos 

Luis Gustavo – CNPI 
lpereira@guideinvestimentos.com.br 
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Cristiano Hajjar 
chajjar@guideinvestimentos.com.br 
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Thiago Teixeira 
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* A área de Renda Variável é a responsável por todas as recomendações de valores mobiliários contidas neste relatório. 
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Conheça o nosso time de especialistas da área de Investimentos. 
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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores,  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 Investimentos S.A. Corretora de Valores. 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.  Investir em ações envolve riscos. 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 Investimentos S.A. Corretora de Valores 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 Investimentos S.A. 
Corretora de Valores. “ 

Disclaimer 

 


