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

S&P 500 EUA 2.521 0,18% 1,95% 13,47%

Dow Jones EUA 22.300 -0,52% 1,41% 12,54%

Nasdaq EUA 5.997 0,23% 0,02% 23,22%

M EXBOL M éxico 50.619 0,39% -1,94% 5,30%

FTSE R. Unido 7.369 0,53% -0,45% 7,22%

DAX Alemanha 12.853 0,43% 5,85% 12,11%

CAC 40 França 5.336 0,18% 4,18% 9,73%

IBEX 35 Espanha 10.200 -1,27% -1,29% 9,52%

FTSE M IB Italia 22.675 0,19% 4,37% 21,82%

PSI Portugal 5.406 0,63% 5,98% 20,13%

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

CSI 300 China 3.837 0,37% 0,16% 15,90%

Shangai Comp China 3.349 0,28% -0,54% 7,90%

Kospi Coreia do Sul 2.394 0,90% 1,56% 18,16%

Nikkei 225 Japão 20.401 0,22% 3,60% 6,73%

Topix Japão 1.674 -0,07% 3,34% 10,21%

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

Dólar Index 93,584 0,55% 0,83% -8,44%

Euro (USD/EUR) 1,174 -0,62% -1,30% 11,64%

Libra (USD/GBP) 1,327 -0,93% 2,65% 7,57%

Franco Suiço 0,971 0,27% -1,31% 4,95%

Real 3,176 0,41% -1,14% 2,51%

Peso mexicano 18,322 0,37% -2,46% 13,13%

Dólar Australiano 1,280 0,28% 1,70% -7,82%

Iene 112,820 0,27% -2,75% 3,67%

Iuan 6,653 -0,12% -0,84% 4,39%

Rúpia 65,280 -0,35% -1,92% 4,05%

Lira Turca 3,583 0,55% -4,13% -1,66%

Rand Sulafricano 13,637 0,57% -4,88% 0,76%

Bom dia, 
  
Resumo: Os investidores digerem o referendo na Catalunha, enquanto 
aguarda dados da indústria dos EUA. Na China e na Zona do Euro, o setor tem 
mostrado um bom desempenho. Mineradoras sobem. O dólar se mantém em 
alta, diante de especulações de que Warsh possa substituir Yellen no comando 
do Fed. No Brasil, o Planalto está concentrado na denúncia contra Temer. 
Pesquisas mostram Lula na liderança para 2018. Do lado “macro”, o mercado 
revisou o IPCA para baixo, e o PIB para cima. Segue o “descolamento” entre 
política e economia... 
 
Cenário Externo: dólar forte ao redor do mundo. 
 
Nos EUA: um lobo solitário? De acordo com informações recentes, segundo a 
Bloomberg, houve ao menos 50 mortes e 200 feridos num tiroteio, ontem à 
noite, em Las Vegas, EUA. A polícia, ao menos até aqui, vê o atirador como 
sendo um “lobo solitário”. Não haveria ligação com o terrorismo. 
 
Na Europa: bons dados, e a vitória do “sim”. Do lado “positivo”, a zona do euro 
segue mostrando bom desempenho econômico. Índice PMI da indústria foi para 
58,1 em setembro, dos 57,4 em agosto. Do lado “negativo”, o referendo na 
Catalunha mostrou um grande apoio à separação. Segundo líderes separatistas, 
uma declaração unilateral de independência poderia ser feita no início desta 
semana. 
 
Na Ásia: o 3º trimestre começou em ritmo lento. Os mercados de China, Hong 
Kong e Índia permaneceram fechados, por conta de feriado. Por outro lado, no 
Japão, o índice Nikkei subiu 0,22%, em dia de depreciação do iene frente ao 
dólar (que ajuda às exportadoras). 
 
Na China: uma indústria mais forte. Dados divulgados na última 6ª (dia 29) 
ainda fazem preço: o setor industrial do país cresceu mais forte do que o 
esperado em setembro, segundo o índice PMI oficial (que passou de 51,7 para 
52,4 pontos). Neste contexto, em alta, destacam-se as ações das mineradoras. 
Vale lembrar: o minério de ferro, após 3 meses de alta, terminou setembro em 
queda de 21%. 
 
De volta aos EUA: agenda, e especulações. Hoje, atenção à agenda de 
indicadores, que conta com dados sobre a indústria, em setembro (índice PMI 
às 10h45; e índice ISM às 11h), e gastos com construção sobre agosto (11h). 
Nesta semana: além do Relatório de Empregos, que sai na 6ª (dia 6), o 
mercado estará atento ao discurso de Janet Yellen (Fed), na 4ª (dia 4). Sobre 
as especulações: Kevin Warsh, ex-Fed, e visto como “hawkish”, poderia 
substituir Yellen no comando do Fed, a partir de fevereiro de 2018... 
 
E os mercados lá fora? Maioria das ações da Europa opera em alta (com a 
exceção do índice espanhol IBEX 35), em dia de dólar mais forte ao redor do 
mundo. As commodities registram viés mais negativo. Os juros das Treasuries 
sobem, enquanto os juros dos títulos soberanos de 10 anos de Reino Unido e 
Alemanha recuam.  
 
Brasil: até quando o descolamento entre política e economia durará? 
 
Política: até o dia 11, se tudo der certo. O Planalto, concentrado na denúncia 
contra Temer, tentará aumentar o apoio na CCJ da Câmara, para aprovar até o 
dia 11 um parecer contrário ao seu andamento. Eduardo Carnelós, advogado de 
Temer, deve apresentar a defesa à Comissão até 4ª (dia 4). Na sequência, o 
deputado relator Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) terá 5 sessões para produzir 
um relatório recomendando, ou não, o prosseguimento do processo.    
 



Continuação do cenário Brasil 
 
Economia: uma inflação fraca, e um PIB mais forte. O mercado revisou para baixo, segundo o Boletim Focus, as projeções de IPCA. Para 2017, foi 
de 2,97% par 2,95%. Para 2018, de 4,08% para 4,06%. Lembramos: nesta 6ª (dia 6), sairá o IPCA de setembro, que pode permanecer por volta 
de 2,45% em 12 meses, segundo consenso de mercado. Sobre o PIB: espera-se 0,70% para 2017, e 2,38% para 2018. 
 
Política econômica – curtíssimo prazo: o Refis ainda em discussão. Deputados também devem finalizar a análise da MP que estabelece “o novo 
Refis”. Na última 6ª (dia 29), o ministro Meirelles assinou nova MP, prorrogando a adesão ao programa de 29 de setembro para 31 de outubro. 
 
Política econômica – médio prazo: como será o pós-eleições? Muitos analistas têm comentado sobre o chamado “descolamento” entre política e 
economia. Porém, “Com frequência, esse tipo de descolamento não perdura por muito tempo”, afirma Gustavo Loyola, hoje no Valor. De fato, para 
entender até quando  tal descolamento durará, o mercado começará a olhar cada vez mais as eleições de 2018, e o pós-eleições. Hoje, espera-se 
alguém pro-reformas. Caso isso não ocorra... 
 
Eleições 2018: Lula (ainda) lá. Pesquisa Datafolha mostrou Lula com 35% das intenções de voto, liderando em qualquer cenário cogitado. Em 2º 
lugar, Jair Bolsonaro (PSC-RJ), com 16-17%. Marina (Rede), na sequência, aparece com 13-14%. Atrás, Dória e Alkmin, empatados, com 8%. Se 
Lula não for considerado, brancos e nulos aumentam em 10 pontos percentuais – algo que aponta para uma maior imprevisibilidade à frente. 
 
E os mercados hoje? Esperamos um dia com viés mais negativo para mercados locais. Afinal, o exterior tem commodities em baixa, alguma cautela 
com Espanha, e um dólar mais forte. O viés, portanto, é de bolsa em baixa, real mais fraco e juros futuros em alta. 
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P ro jeçõ es

Hoje 7 dias Hoje 7 dias

IPCA (%) - A/A 2,95 2,97 4,08 4,08

IGP-M  (%) - A/A -0,80 -0,84 4,44 4,44

SELIC (%) 7,00 7,00 7,00 7,00

PIB (%) - A/A 0,70 0,68 2,38 2,30

Prod. Ind. (%) - A/A 1,05 1,05 2,40 2,40

Balança com. (US$ bi) 62,00 62,00 50,00 50,00

Câmbio (R$/US$) 3,16 3,16 3,30 3,30

2017 2018

Yield (%) M áx M í n

1 dia (%) 1 dia (bps)

DI jan 18 7,51 0,00 0,00 7,51 7,51

DI jan 19 7,29 0,41 3,00 7,29 7,25

DI jan 20 8,13 0,49 4,00 8,13 8,11

DI jan 21 8,83 0,57 5,00 8,84 8,81

DI jan 22 9,27 0,65 6,00 9,28 9,25

DI jan 23 9,53 0,63 6,00 9,54 9,51

DI jan 24 9,64 -0,72 -7,00 9,67 9,67

DI jan 25 9,89 0,71 7,00 9,90 9,86

DI jan 26 9,95 -0,50 -5,00 9,99 9,92

Variação

8,13

8,83

9,27

9,53
9,64

9,89 9,95

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. Destacamos, a seguir, alguns pontos de destaque no 
noticiário local.  
 

Brasil 
 
Boletim Focus: menos inflação, mais PIB, e Selic estável 
O mercado revisou para baixo, segundo o Boletim Focus, as projeções de IPCA. 
Para 2017, foi de 2,97% par 2,95%. Para 2018, de 4,08% para 4,06%. 
Lembramos: nesta 6ª (dia 6), sairá o IPCA de setembro, que pode permanecer 
por volta de 2,45% em 12 meses, segundo consenso de mercado. Nas últimas 
semanas, diga-se de passagem, tem recuado a estimativa para a inflação de 
setembro. Hoje está em 0,10% m/m, contra 0,29% há 4 semanas. Sobre o PIB, 
o mercado fez novas revisões altistas: espera 0,70% para 2017, e 2,38% para 
2018. Estes movimentos, no entanto, mantém a projeção de Selic em 7,0% até 
o final do ano inalterada (nível que também se manteria até o final de 2018). 
 
Bandeira Tarifária: foi para vermelha, patamar 2... 
Por conta da situação dos reservatórios das usinas hidrelétricas, a Aneel decidiu 
adotar a bandeira vermelha, patamar 2, visando cobrir os custos das usinas 
térmicas, mais caras, e que compensarão a geração das hidrelétricas. O seu 
custo é de R$ 3,50 a cada 100 kWh consumidos. Em relação ao IPCA, é medida 
com impacto altista: estima-se um impacto de 11 pontos base. Para o IPCA de 
outubro, muitos já consideravam uma elevação, ao menos para o patamar 1, e 
não chega a ser considerada uma surpresa tal elevação. 
 
Pesquisas eleitorais: Lula na liderança. Sem ele, aumenta a 
imprevisibilidade... 
Pesquisa Datafolha mostrou Lula com pelo menos 35% das intenções de voto, 
liderando em qualquer cenário cogitado. Mais impressionante ainda é que, 
mesmo em meio às denúncias e Lava-Jato, a rejeição ao petista diminuiu nos 
últimos 3 meses. Hoje está em 42%, contra 46% em junho. Em 2º lugar, 
aparece Jair Bolsonaro (PSC-RJ), com 16-17%. Marina (Rede), na sequência, 
aparece com 13-14%. Atrás, Dória e Alkmin, empatados, com 8%. Importante: 
se Lula não for considerado, brancos e nulos aumentam em 10 pontos 
percentuais – algo que aponta para uma maior imprevisibilidade do resultado. 
 
De olho na tramitação da denúncia contra Temer... 
Os mercados continuarão atentos à tramitação da denúncia contra Temer. Quer 
aprovar, na CCJ, até o dia 11, um parecer contrário ao seu andamento. 
Eduardo Carnelós, advogado de Temer, deve apresentar a defesa à Comissão 
até 4ª (dia 4). Na sequência, o deputado relator Bonifácio de Andrada (PSDB-
MG) terá 5 sessões para produzir um relatório recomendando, ou não, o 
prosseguimento do processo. 
 
Em suma: como falamos na última 6ª (dia 29), no Segundo Tempo, “chega a 
hora de fazer a conta de votos na CCJ”. A Comissão tem 66 integrantes 
titulares, sendo cerca de 20 contrários ao presidente, por fazerem parte de 
partidos como PT, PC do B, PDT e Rede. Assim, restariam ao redor de 46 votos 
“negociáveis”. Ao longo do final de semana, Temer e outros ministros 
participaram de reuniões, de modo a organizar os próximos passos... 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
Na última 6ª, o Ibovespa terminou em alta de 0,99%, aos 74,293 mil pontos. O 
dólar caiu 0,64%, cotado a R$3,1625. Na B3, o DI para jan/21 caiu 5 pontos 
base, para 8,78%. A percepção de risco-país, medida pelo CDS de 5 anos, caiu 
1,93%, em 195 pontos base. Foi, portanto, um bom dia para os mercados 
locais, sustentados pele melhora do ambiente para risco no exterior. Lá fora, 
Dow Jones e S&P 500 terminaram com ganhos.  

http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170929.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170929.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170929.pdf


Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
Ambev: Adere ao programa especial de regularização tributária 
 
Na última sexta-feira, a Ambev comunicou ao mercado que aderiu ao Programa 
Especial de Regularização Tributária – PERT. O valor total é de, 
aproximadamente, R$3,5 bilhões, sendo que, aproximadamente R$1,0 bilhão 
será pago ainda este ano e o valor residual em 145 parcelas mensais, a partir 
de 2018.  
 
Impacto: Marginalmente negativo. As contingências relevantes já eram 
divulgadas no Formulário de Referência anual, e nos informes financeiros. O 
impacto na demonstração de resultados da companhia será uma despesa de, 
aproximadamente, R$3,1 bilhões no resultado da empresa, sem impacto 
relevante no EBITDA da companhia.  
 
 
Braskem: acionistas aprovam aquisição da Cetrel 
 
Os acionistas da Braskem aprovaram, na última sexta feira (29), em 
assembleia, a aquisição de 63,66% do capital votante e total da Cetrel e, 
indiretamente, do controle acionário da Distribuidora de Água Camaçari. A 
compra foi anunciada em janeiro deste ano e o valor é de R$ 610 milhões. A 
Cetrel pertencia à Odebrecht, detentora de 50,1% da Braskem, junto com a 
Petrobras.  
 
No entanto, alguns minoritários questionam a operação por ser benéfico 
apenas para a controladora Odebrecht, que enfrenta um desafio de liquidez em 
função dos tramites envolvendo acordos de leniência e denúncias na lava jato. 
 
Impacto: Marginalmente negativo. A recompra da Cetrel gerou forte oposição 
dos acionistas minoritários da Braskem, uma vez que a operação não é 
estratégica comercialmente para a petroquímica. Vale lembrar que em 2012, a 
Braskem tinha vendido o controle da Cetrel para a Odebrecht justamente por 
não ser um “ativo estratégico”. A Petrobras, que detém 47% do capital votante 
da Braskem, votou favorável a operação, e assim, garantiu sozinha a 
aprovação do negócio, enquanto a Odebrecht se absteve de participar da 
deliberação por ser parte relacionada. Acompanharemos o caso. 
 
 
Suzano: Acionistas aprovam migração para o Novo Mercado 
 
Na última sexta-feira (29), os acionistas da Suzano aprovaram, em assembleia 
geral extraordinária, a migração para o Novo Mercado, da B3. Também foi 
aprovada a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da 
empresa em ações ordinárias, na proporção de uma ação preferencial, classes 
A ou B, para cada uma ação ordinária. 
 
Impacto: Positivo. Embora já esperada pelo mercado, ressaltamos que a 
medida é positiva e deve melhorar significativamente o nível de governança da 
empresa, alinhando o interesse de todos os acionistas, majoritário e 
minoritário. Além disso, a operação tende a aumentar a liquidez das ações, 
assim como melhorar o acesso ao mercado de capitais. Hoje, com dois terços 
de seu capital em papéis preferenciais, a Suzano enfrentaria limitações em 
operações de aumento de capital ou fusão. Ao fim da operação, os 
controladores terão os mesmos 56,7% detidos atualmente, frente a cerca de 
42% de "free float" e 1,3% de tesouraria. 
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Hora

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

IBOV Ibovespa 74.294 0,99% 3,30% 27,29%

IBrX Ibrx 100 30.809 1,05% 3,22% 27,43%

IM OB Imobiliário 771 2,12% 4,44% 24,75%

INDX industrial 14.728 0,80% 3,32% 13,78%

IFNC Financeiro 8.122 1,47% 4,50% 32,21%

ICON Consumo 3.745 1,67% 6,74% 20,18%

IM AT M aterias básicos 2.221 0,74% -2,50% 59,72%

IEE Energia Elétrica 41.306 1,20% -0,29% 13,77%

UTIL Utilidade Pública 4.119 0,71% -0,18% 9,78%

IFIX FI Imobiliário 2.221 0,32% 5,85% 22,30%

IDIV Dividendos 4.145 1,18% 4,58% 41,98%

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

Cobre (USd/lb.) 294,7 -0,29% -5,50% 16,69%

Ouro (USD/t oz.) 1.275,0 -0,76% -4,16% 9,38%

Prata (USD/t oz.) 16,6 -0,49% -6,85% 2,34%

Plat ina (USD/t oz.) 913,4 -0,23% -9,78% -0,26%

Paládio (USD/t oz.) 933,7 -0,34% -4,44% 36,01%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 55,8 -1,83% 5,61% -5,07%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 50,6 -2,11% 5,40% -11,34%

Gasolina (USd/gal.) 156,1 -1,87% -2,52% -4,59%

Gás Natural (USD/M M Btu) 3,0 -1,43% -5,48% -17,76%

Etanol (USD/gal.) 1,5 -0,27% 4,72% 0,68%

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

M ilho (USd/bu.) 354,3 -0,28% -0,28% -6,78%

Soja (USd/bu.) 964,3 -0,41% 1,55% -2,53%

Café Robusta (USD/M T) 1.969,0 0,05% -4,37% -8,46%

Café Arábica (USD/bag) 155,1 -1,05% -2,45% -10,89%

Açúcar (CNY/M T) 6.110,0 -0,07% -4,80% -11,63%

Boi Gordo (USd/lb.) 115,3 0,17% 5,56% 14,56%



Quanto às privatizações, ... 

 
Eletrobras: Governo pretende concluir modelo de privatização da Eletrobras até outubro  
 
Com relação a Eletrobrás, alguns destaques relevantes da reunião de sexta feira entre integrantes da equipe econômica e do ministério de Minas e 
Energia. Dentre eles:  
 
Segundo apurado pela agência Estado, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que o governo pretende concluir até o início de 
outubro o modelo de privatização da Eletrobras para enviar ao Congresso Nacional até o fim do próximo mês a proposta de modelagem. "Para 
ofertar as usinas, é necessário autorização legislativa. Quem decidirá o formato é o governo, mas, pela urgência, acho que acabará sendo por 
medida provisória", afirmou Coelho. Segundo o ministro, serão feitas novas reuniões para discutir pontos da modelagem, mas ele afirmou que 
haverá "golden share" para a União, que daria poder de veto em determinados assuntos.  
 
Já o jornal Valor Econômico, trouxe a tona a usina de Tucuruí (PA), que detem hoje 8.370 megawatts de capacidade instalada, uma peça-chave 
para definir os valores envolvidos na privatização da Eletrobras e quanto o Tesouro Nacional poderá arrecadar com a operação. A concessão da 
hidrelétrica expira em 2024, e há discussões no governo sobre a possibilidade de prorrogar antecipadamente, por 30 anos, o contrato de Tucuruí. A 
potência de Tucuruí, unicamente, equivale a 60% da geração da companhia. A ideia do governo é deixar tudo amarrado e devidamente assinado 
no primeiro semestre do ano que vem para evitar uma eventual reviravolta em caso de mudança na linha de ação do próximo governo. Em 2018, a 
estimativa é arrecadar R$ 7,7 bilhões com a "descotização" de hidrelétricas da Eletrobras.  
 
Em paralelo, ainda em matéria do Valor Econômico, o jornal ressaltou a importância que os acionistas minoritários vão ter no futuro da Eletrobras. 
A ideia do governo é submeter todo o acordo, que envolve a escolha das usinas hidrelétricas a serem "descotizadas" e o aumento de capital 
necessário para pagamento do bônus de outorga, a uma assembleia de acionistas. 
 
Por fim, também apurado pelo Valor, o  governo federal pretende leiloar as seis distribuidoras da Eletrobras pelo valor simbólico de R$ 1,00. Assim, 
quem do setor propuser a menor tarifa pelo serviço de energia vencerá a disputa. O leilão envolverá as seguintes distribuidoras: Cepisa (PI), Ceal 
(AL), Eletroacre (AC), Ceron (RO), Boa Vista Energia (RR) e Amazonas Energia (AM).  
 
Impacto: Positivo. Com relação a usina Tucuruí, caso sua concessão seja renovada agora, os valores envolvendo a desastização da Eletrobras têm 
potencial para subirem de forma significativa. Ao contrário de outras usinas operadas pela Eletrobras, Tucuruí não opera pelo sistema de cotas. 
Ocorre que seus contratos de venda de energia têm duração somente até 2024, quando vence a concessão. Se ela for renovada, poderá vender 
energia por mais 30 anos e por preços livres. Assim, o Tesouro pode aumentar o valor oferecido pela estatal cobrando uma "superoutorga" para 
isso. 
 
Vale lembrar que o conjunto de 14 hidrelétricas da estatal tiveram suas concessões prorrogadas em 2012, depois da polêmica MP 579, a medida 
provisória assinada por Dilma para reduzir as contas de luz. Agora elas serão "descotizadas". Assim, todas as hidrelétricas terão seus contratos 
zerados e poderão praticar tarifas de mercado. Por isso, vão pagar um bônus de outorga ao Tesouro Nacional. Hoje a Eletrobras não tem recursos 
em caixa. Esse dinheiro virá do aumento de capital, do qual a União não participará, diluindo sua participação. 
 
Quanto ao 2º tema, relacionado aos minoritários, a medida também é positiva. Observamos que o governo busca uma comunicação mais amigável 
com o mercado e pretende criar incentivos para a aceitação do novo plano pelos acionistas de menor porte. Para isso, um dos pontos é reverter à 
própria Eletrobras parte do bônus de outorga das hidrelétricas que serão "descotizadas". Lembrando que na época da aprovação do regime de 
cotas, os minoritários alegaram prejuízo na renovação das concessões de usinas e linhas de transmissão da Eletrobras por 30 anos, em troca de 
uma queda expressiva das tarifas. Mas a União bancou o plano de Dilma e impôs sua vontade como majoritária.  
 
Por fim, quanto as distribuidoras a serem leiloadas pela Eletrobras, chamamos atenção para a Equatorial, possível candidata a garimpar os ativos 
da Eletrobras. A Equatorial segue bem posicionada para manter seus investimentos e participar de possíveis fusões e aquisições do setor. Com a 
Eletrobrás vendendo ativos, a Equatorial se torna um dos principais players para agregar valor em uma potencial aquisição. A empresa conta com 
uma alavancagem financeira baixa, o que aumenta a probabilidade em adquirir novos ativos. Além disso, vale destacar que a Equatorial já assumiu 
alguns ativos do grupo, a Cemar, pagando também o valor simbólico de R$ 1 pela concessão. Em vez de oferecer uma tarifa mais baixa, em 
contrapartida, a companhia ofereceu o melhor plano de investimento que as concorrentes. A companhia também tem o know how técnico nessa 
distribuição geográfica do país.  
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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 

02/out             

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

08:00 Brasil Índice de Confiança Empresarial (ICE) Set - - - 

08:25 Brasil Boletim Focus 29-set - - - 

09:00 Brasil PMI Industrial Set - - 50,9 

11:00 Brasil Indicadores Industriais Ago - - 77,40% 

15:00 Brasil Balança Comercial Mensal (USD Milhões) Set - - $5599M 

- Brasil Vendas de Veículos (em unidades) Set - - 216534 

04:55 Alemanha PMI Industrial Set - - - 

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

05:30 R. Unido PMI Industrial Set - - 56,9 

06:00 Z. do Euro Taxa de Desemprego (%) Ago - - 9,10% 

10:45 EUA PMI Industrial Set - - - 

11:00 EUA ISM Industrial  Set - 58,0 58,8 

11:00 EUA Gastos com Construção (MoM) Ago - - -0,60% 

15:00 EUA Discurso de R. Kaplan (Fed Dallas) -   - - 



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 1,4868 0,28 10,7899 95,1437 02/10/2017

Treasury 5 anos 1,9410 0,26 11,6608 68,9001 02/10/2017

Treasury 10 anos 2,3426 0,39 8,1683 46,9267 02/10/2017

Treasury 30 anos 2,8680 0,28 3,2769 23,8663 02/10/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,1397 3,19 -447,8431 77,8113 02/10/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,1285 2,80 125,0438 135,0327 02/10/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,4847 1,74 30,9292 2171,3675 02/10/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,9369 0,80 4,5414 64,1093 02/10/2017

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

México 6,8760 0,03 0,1020 13,5220 02/10/2017

Ásia

Japão 0,0750 10,29 7600,0000 184,2700 02/10/2017

Hong Kong 1,7120 5,16 7,6050 61,2050 28/09/2017

China 3,6230 0,17 -1,2270 31,9370 29/09/2017

Índia 6,6630 0,33 1,9900 -2,9140 29/09/2017

Austrália 2,8390 0,00 6,7290 48,7950 02/10/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,3400 -1,83 26,7740 79,6250 02/10/2017

Alemanha 0,4560 -1,72 20,3170 483,1930 02/10/2017

França 0,7450 0,27 8,7590 300,5380 02/10/2017

Espanha 1,7060 6,36 6,6920 93,8640 02/10/2017

Italia 2,1530 1,99 3,6590 81,2290 02/10/2017

Portugal 2,4160 1,17 -14,9600 -27,4470 02/10/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,6170 -1,44 6,0140 517,0000 02/10/2017

Bélgica 0,7260 -0,55 5,8310 429,9270 02/10/2017

Eslováquia 0,8600 -1,38 10,5400 218,5190 29/09/2017

Eslovénia 0,9920 -0,20 -0,2010 62,8900 02/10/2017

Finlandia 0,6140 -1,60 60,3130 1880,6450 02/10/2017

Grécia 5,6290 -0,58 1,7900 -32,0170 02/10/2017

Irlanda 0,7410 -0,14 5,1060 126,6060 02/10/2017

Malta 1,3500 -1,46 8,0000 55,1724 02/10/2017

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

México 109,77 -0,52 10,66 -52,63 02/10/2017

Chile 58,08 -1,39 1,54 -26,77 02/10/2017

Brasil 194,58 -0,70 1,74 -73,04 02/10/2017

Peru 82,41 -1,05 13,72 -18,14 02/10/2017

Colômbia 121,51 -0,60 0,81 -49,77 02/10/2017

Venezuela 5156,85 -0,66 2,49 2256,49 02/10/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 02/10/2017

Alemanha 12,58 0,97 -8,13 -6,59 02/10/2017

França 20,66 1,17 -1,69 -8,88 02/10/2017

Espanha 67,64 6,44 0,54 -15,64 02/10/2017

Italia 140,35 1,49 -2,99 -11,13 02/10/2017

Portugal 129,54 1,30 -21,54 -180,77 02/10/2017

Europa - Periféricos

Áustria 17,29 -6,66 -4,87 -8,62 02/10/2017

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 23.675 8.375 15.300 2.050 (1.285) 2.845

Invest idor Estrangeiro 165.592 196.119 (30.527) (652) (7.927) (53.684)

Invest idor inst itucional 248.291 227.722 20.569 (958) 27.797 48.494

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 6.341.227 6.915.422 (574.195) 77.816 295.800 158.422

Invest idor Estrangeiro 4.576.810 4.767.961 (191.151) (22.177) (152.638) 278.232

Invest idor inst itucional 11.927.240 11.017.749 909.491 (54.453) (110.793) (443.897)

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 364.104 218.472 145.632 (4.480) 44.270 117.729

Invest idor Estrangeiro 225.969 322.996 (97.027) (142) (47.161) (89.036)

Invest idor inst itucional 447.211 509.181 (61.970) 3.522 3.761 (21.403)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.268.247 1.401.153 (132.906) (350) (43.784) (102.624)

Invest idor Estrangeiro 998.867 665.786 333.081 1.271 20.128 79.070

Invest idor inst itucional 997.219 1.207.498 (210.279) (1.059) 37.844 21.013

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.632.351 1.619.625 12.726 (4.830) 486 15.105

Invest idor Estrangeiro 1.224.836 988.782 236.054 1.129 (27.033) (9.966)

Invest idor inst itucional 1.444.430 1.716.679 (272.249) 2.463 41.605 (390)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

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

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

10% CRFB3 Carrefour Brasil 0,00% 0,00%

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

10% EQTL3 Equatorial 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% PETR4 Petrobras 0,00% 0,00%

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

Desempenho 29/set Setembro

Guide 1,05% 0,00%

Ibovespa 0,99% 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 Setembro C o ntibuição

20% CGAS5 Comgás 0,00% 0,00%

20% CPLE6 Copel 0,00% 0,00%

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

20% IRBR3 IRB Brasil Re 0,00% 0,00%

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

Desempenho 29/set Setembro

Guide 0,52% 0,00%

IDIV 1,18% 0,00%

Desempenho 29/set Setembro

Guide 1,25% 0,00%

Ibovespa 0,99% 0,00%

Desempenho 29/set Setembro

Guide 0,48% 0,00%

IFIX 0,32% 0,00%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BTOW3 B2W Digital 0,00% 0,00%

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

10% CESP6 Cesp 0,00% 0,00%

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

10%  GGBR4 Gerdau 0,00% 0,00%

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

10% M OVI3 M ovida 0,00% 0,00%

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

10% PETR4 Petrobras 0,00% 0,00%

10%  VIVT4 Vivo 0,00% 0,00%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 0,00% 0,00%

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF 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 ices 0,00% 0,00%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 0,00% 0,00%
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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. “ 
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