
Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg 

Índices 

Moedas 

04 de Setembro de 2017 
 

1 

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

S&P 500 EUA 2.466 -0,27% -0,18% 10,79%

Dow Jones EUA 21.928 -0,28% -0,32% 10,66%

Nasdaq EUA 5.971 -0,30% 1,23% 22,72%

M EXBOL M éxico 51.156 -0,20% -0,13% 10,12%

FTSE R. Unido 7.406 -0,50% -0,68% 7,09%

DAX Alemanha 12.128 -0,12% -1,33% 5,78%

CAC 40 França 5.112 -0,20% -1,80% 5,11%

IBEX 35 Espanha 10.244 -0,87% -3,86% 9,99%

FTSE M IB Italia 21.805 -0,20% -0,52% 16,59%

PSI Portugal 5.195 0,76% -0,10% 15,06%

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

CSI 300 China 3.846 0,39% 3,72% 16,18%

Shangai Comp China 3.380 0,37% 3,60% 8,89%

Kospi Coreia do Sul 2.330 -1,19% -2,75% 14,96%

Nikkei 225 Japão 19.508 -0,93% -2,23% 2,06%

Topix Japão 1.604 -0,99% -1,71% 5,59%

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

Dólar Index 92,604 -0,23% -1,00% -9,40%

Euro (USD/EUR) 1,190 0,33% 1,07% 13,14%

Libra (USD/GBP) 1,296 0,05% -0,64% 5,00%

Franco Suiço 0,958 -0,75% 1,58% 6,41%

Real 3,140 -0,03% -0,25% 3,69%

Peso mexicano 17,858 0,25% 0,17% 16,07%

Dólar Australiano 1,258 0,23% -0,29% -9,43%

Iene 109,720 -0,51% 0,91% 6,60%

Iuan 6,529 -0,45% 3,06% 6,37%

Rúpia 64,050 0,03% -0,73% 6,05%

Lira Turca 3,426 -0,11% 2,97% 2,84%

Rand Sulafricano 12,950 0,08% 3,85% 6,10%

Bom dia, 
  
Resumo: A geopolítica volta ao centro das atenções. Testes da Coreia do Norte 
provocam uma demanda maior por ativos considerados seguros. Assim, temos 
um dia de baixa liquidez (por conta de feriado nos EUA), e de maior aversão a 
risco. No Brasil, a semana também será mais curta, por conta do Dia da 
Independência, na 5ª. Assim, o governo tem até 4ª para votar a MP 777 e as 
metas fiscais de 2017 e 2018 – duas medidas importantes. Na 4ª, Temer volta 
da China; e o país ainda está à espera da 2ª flecha de Rodrigo Janot.  
 
Cenário Externo: feriado americano, e risco norte-coreano. 
 
“Um Dia do Trabalho. Nos EUA, é feriado. Os mercados permanecerão fechados 
e, com isso, a liquidez dos mercados internacionais ficará prejudicada. Na 
Europa, as bolsas operavam nesta manhã com volume 45-50% abaixo da 
média dos últimos 30 dias, por exemplo. O mesmo aconteceu na Ásia: o índice 
Nikkei, do Japão, caiu 0,93%, com volume 18% abaixo da média.  
 
Uma resposta militar maciça. Após novo teste militar da Coreia do Norte (o 6º!), 
o risco geopolítico volta ao centro das atenções. Os EUA responderam, 
prometendo uma resposta militar, e Trump voltou a criticar a Coreia do Sul e a 
China, pelas respostas amenas à Coreia do Norte. Afinal, os testes feitos tem 
poder de destruição bem superior aos das bombas de Hiroshima e Nagasaki.  
 
Uma corrida pelo seguro. Assim, neste contexto, vemos algumas reações de 
“risk-off” nos mercados: as bolsas recuam; iene, euro e franco suíço se 
valorizam frente ao dólar; e o ouro se valoriza. Mais: os juros dos títulos 
soberanos europeus são pressionados para baixo (na falta de negociação de 
títulos americanos, por conta do feriado). Em suma: investidores demandam 
ativos seguros, em tempos de incertezas. 
 
Hoje não muda ,mas no futuro...O BC europeu divulga hoje (10h45) os dados 
semanais e mensais sobre o quantitative easing (QE). É uma semana 
importante para o BC europeu: na 5ª, dia 7, a instituição tem reunião de 
política monetária. As taxas de juros devem permanecer estáveis, mas espera-
se que o seu presidente, Mario Draghi, dê detalhes sobre o desmonte dos 
estímulos (compras mensais de ativos). Mais: espera-se que mostre certa 
preocupação com a recente valorização do euro frente ao dólar. 
 
Hoje está OK, mas no futuro...Riscos geopolíticos – somados aos riscos da 
normalização das políticas dos BCs de Europa e EUA – têm aumentado o risco 
de correções nos mercados. A visão mais cautelosa tem vido compartilhada por 
investidores renomados, como Howard Marks (Oaktree Capital) e Ray Dalio 
(Bridgewater Associates). Por enquanto, “correções” pontuais tem aberto 
espaço para novas rodadas de “compras”, mas é difícil imaginar que este 
ambiente tão favorável possa continuar de forma indefinida. No final do 
relatório, veja mais sobre isso. 
 
Brasil: semana mais curta, mas de desafios (metas fiscais + MP 777). 
 
É semana de 3 dias (na política). Afinal, aqui temos o feriado na 5ª, dia 7. O 
presidente Temer volta da China na 3ª, e chega ao país na 4ª pela manhã. O 
governo tem 2 desafios importantes: até 4ª, dia 6, precisa votar (1) as metas 
fiscais de 2017 e 2018 (trechos separados do texto-base, que ainda precisam 
ser apreciados) e (2) a MP 777, que cria a TLP, precisa passar pelo Senado.  
 
A tal da flecha (que ainda não veio). O país continua à espera da denúncia de 
Rodrigo Janot (PGR), contra Temer. Não está claro se esta será apresentada 
nesta semana, ou se Janot esperará a homologação da delação premiada do 
operador Lúcio Funaro. Afinal, validada pelo STF, poderá ser usada por ele na 
denúncia contra o presidente. Lembramos: Janot deixa o cargo no dia 17 de 
setembro. 
 



Continuação do cenário Brasil 
 
Uma Selic em queda. Outro destaque da semana é o COPOM. Começa amanhã (dia 5) e termina na 4ª (dia 6) a reunião do BC, que decidirá os 
rumos da Selic. Deve ir de 9,25% para 8,25%, em linha com o que já está precificado pelo mercado. Até o final do ano, espera-se que fique mais 
próxima de 7%. Hoje, segundo o Boletim Focus, economistas projetam 7,25% no final deste ano; e 7,50% no final de 2018. 
 
Uma inflação em queda. O mercado revisou a inflação de 2017 e 2018 para baixo. Agora espera 3,38% e 4,18%, respectivamente. Uma semana 
atrás esperava 3,45% e 4,20% para estes períodos. Os preços dos alimentos ainda têm contribuído para pressionar a inflação para baixo. Aqui, 
vale o registro: mais cedo, saiu o índice IPC-Fipe, da 4ª quadri de agosto: +0,10%, abaixo dos 0,23% esperados pelo mercado, puxado para baixo, 
justamente, por “alimentação”.  
 
Investimentos estrangeiros em alta? Notícias recentes tem reforçado a percepção positiva para este tipo de investimento. Afinal, 2 eventos 
merecem destaque: (1) aquisição de 90% do capital do Terminal de Containers de Paranaguá no valor de pouco mais de US$900 mi pela China 
Merchants Port Holding; e (2) compra da Eldorado Brasil pela holandesa Paper Excellence, pela qual serão pagos US$4,8 bi. Incialmente, pouco 
menos de US$800 mi serão pagos, para confirmar a operação. 
 
E os mercados hoje? O quadro externo, mais desfavorável, fará preço nos ativos locais. Assim, temos um viés de baixa em bolsa, e de alta em 
dólar e juros futuros. Não nos surpreenderia se a percepção de risco-país, que começou o dia em leve baixa (o CDS de 5 anos segue abaixo de 200 
pontos base), voltasse a subir. Do lado positivo, temos os dados recentes do IBGE (que mostraram um PIB do 2º tri acima do esperado), e 
noticiário positivo de investimentos estrangeiros. 
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P ro jeçõ es

Hoje 7 dias Hoje 7 dias

IPCA (%) - A/A 3,38 3,45 4,18 4,20

IGP-M  (%) - A/A -0,86 -0,76 4,39 4,39

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

PIB (%) - A/A 0,50 0,39 2,00 2,00

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

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

Câmbio (R$/US$) 3,20 3,23 3,35 3,38

2017 2018

Yield (%) M áx M í n

1 dia (%) 1 dia (bps)

DI jan 18 7,78 -0,19 -1,50 7,78 7,77

DI jan 19 7,83 0,26 2,00 7,83 7,78

DI jan 20 8,61 0,23 2,00 8,61 8,56

DI jan 21 9,24 0,22 2,00 9,24 9,19

DI jan 22 9,63 0,21 2,00 9,63 9,62

DI jan 23 9,86 0,10 1,00 9,87 9,82

DI jan 24 10,03 0,25 2,50 9,97 9,93

DI jan 25 10,18 0,10 1,00 10,19 10,14

DI jan 26 10,26 0,24 2,50 10,22 10,14

Variação

8,61

9,24

9,63

9,86
10,03

10,18 10,26

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.  
 

Brasil 
 
 
Boletim Focus: mercado revisa IPCA para baixo, e PIB de 2017 para 
cima 
Economistas mantiveram as suas projeções quanto à Selic. Espera-se 7,25% no 
final de 2017, e 7,50% no final de 2018. As projeções de IPCA, no entanto, 
foram revisadas para baixo: espera-se 3,38% neste ano, e 4,18% no próximo. 
Até a semana passada, estes números eram de 3,45% e 4,20%, 
respectivamente. O cenário internacional mais favorável também parece 
contribuir, e o mercado revisou para baixo a taxa de câmbio (final de período) 
de 2017 e 2018: agora em R$3,20 e R$3,35, respectivamente. Por fim, para o 
PIB deste ano, uma revisão altista: de 0,39% para 0,50%. Para o PIB de 2018, 
seguem os mesmos 2,0%.   
 
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%, após 0% no 1º tri de 2017), apesar da queda dos investimentos (que 
recuaram 0,7%, após caírem 0,9% no tri anterior) 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%. Os números do IBGE 
colocaram um viés de alta às projeções de PIB deste ano (como, de fato, foi 
visto no Focos de hoje). Na ótima da oferta, temos que, embora a indústria 
deva continuar mostrando desempenho misto nos próximos trimestres, o setor 
de serviços tende a contribuir de forma mais positiva à frente.  
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
O Ibovespa subiu 1,54% na última 6ª, dia 1º de setembro. O CDS de 5 anos 
caiu 1,54%, e terminou aos 192 pontos base. O dólar caiu 0,28%, cotado a 
R$3,1404. Por fim, na B3, o DI para jan/21 subiu 3 pontos base, em 9,21%. O 
DI para jan/18, mais curto, caiu 1,5 ponto, para 7,79%. Em suma: temos visto, 
até aqui, bom momento para os mercados locais. Noticiário local mais positivo 
(PIB do 2º tri mais forte, expectativa de investimentos estrangeiros), somado a 
um cenário internacional favorável, vai contribuindo para isso. Os riscos, no 
entanto, seguem presentes, é claro. Neste início de semana, é o geopolítico 
aquele que já se sobressai.  
 
 

Cenário Externo 
 
EUA: mercado de trabalho abaixo do esperado em agosto  
Os números do mercado de trabalho dos EUA, referentes ao mês de agosto, e 
divulgados na última 6ª, ficaram abaixo do esperado pelo mercado: 156 mil 
vagas criadas, salários que subiram 2,5% a/a, e uma taxa de desemprego que 
passou de 4,3% para 4,4%. O mercado projetava 180 mil, 2,6% e manutenção 
em 4,3%, respectivamente. Seja como for, por diversas razões (inclusive, de 
sazonalidade), os números de agosto têm sido difíceis de estimar. Nos últimos 
anos, também ficaram abaixo do esperado na 1ª leitura, e depois acabaram 
sendo revisado para cima. Entre as divulgações, a que mais chama a atenção é 
a dos salários, que ainda não são suficientes para puxar os dados de inflação 
para cima. Aliás, é isto o que ainda mantém o mercado cético quanto à 3ª 
elevação de juros do Fed neste ano. Segundo dados da Bloomberg, o mercado 
atribui a isto, hoje, apenas 36% de probabilidade. 



Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
Cemig: Companhia poderá ter mais prazo para apresentar garantias 
 
O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, afirmou na China que a 
Cemig poderá ter mais prazo para apresentar garantias de que terá como pagar 
as quatro usinas que tiveram as concessões vencidas. Segundo apurou a 
agência Estado, o objetivo da companhia é tentar, com isso, evitar que a União 
leiloe os ativos. A grande questão é que a empresa está com dificuldades de 
encontrar uma forma de pagar o valor. O prazo dado pelo governo foi no 
último dia 30 de agosto, mas até agora, de acordo com o ministro, a 
companhia não teria se pronunciado. 
 
Impacto: Neutro. Conforme abordamos nas últimas semanas, o Planalto deu 
aval para que a equipe econômica negocie com a Cemig. O governo havia 
marcado para 27 de setembro o leilão das quatro hidrelétricas (São Simão, 
Jaguara, Volta Grande e Miranda) envolvidas na disputa judicial. Para ficar com 
as três usinas (São Simão, Miranda e Jaguara), a Cemig tenta convencer a 
equipe econômica a vendê-las por R$ 9,7 bilhões — R$ 3,5 bilhões em dinheiro 
próprio e um empréstimo de R$ 6,2 bilhões junto ao BNDES. O governo 
federal, por sua vez, precisa desses recursos para fechar as suas contas. Está 
previsto que o pagamento, se efetivado, ocorra até o dia 10 de novembro. 
Manteremos no radar os desdobramentos envolvendo o caso e, por isso, 
recomendamos cautela com  o papel. 
 
 
Magazine Luiza: Desdobramento das ações 
 
Hoje (04), a Magazine Luiza realiza assembleia de acionistas para votar a 
proposta de desdobramento de ações de 1 para 8. A ação fechou negociada na 
sexta-feira (01) a R$ 564,14, com alta de 52% em um mês. Em menos de dois 
anos, o papel saiu de um preço abaixo de R$ 8,00, em novembro de 2015, para 
bater a máxima história de R$ 570 na quinta-feira. A medida deve aumentar a 
liquidez do papel negociado na B3. 
 
Impacto: Cunho Informativo.  
 
 
Marcopolo: Incêndio na fábrica da Marcopolo em Caxias 
 
De acordo com noticiário local, após mais de quatro horas, o incêndio na 
unidade do bairro Ana Rech da Marcopolo, em Caxias do Sul, na BR-116 foi 
controlado. Ainda há focos de fogo, mas estão sendo combatidos. Não houve 
vítimas. As chamam começaram por volta das 16h de ontem na parte que 
fabrica peças de plástico. O incêndio rapidamente se espalhou.  
 
Impacto: Marginalmente negativo. A assessoria da empresa afirmou que os 
impactos do fogo só serão analisados hoje. Vamos acompanhar o acidente que 
poderá afetar a produção da companhia. O complexo que pegou fogo foi 
inaugurado em 1981 e conta com 5,3 mil colaboradores e capacidade para 
produzir mais de 30 unidades por dia nos pavilhões e construções, que, 
somados, totalizam 88 mil metros quadrados.  
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T icker Í nd ice Ú lt imo Var (1d) Var (1m) Var (1ano )

IBOV Ibovespa 71.923 1,54% 7,51% 20,64%

IBrX Ibrx 100 29.846 1,42% 7,31% 20,68%

IM OB Imobiliário 738 -0,66% 1,98% 15,30%

INDX industrial 14.254 1,27% 8,15% 8,98%

IFNC Financeiro 7.772 1,91% 6,53% 22,63%

ICON Consumo 3.508 0,44% 8,64% 12,70%

IM AT M aterias básicos 2.278 3,03% 13,07% 59,13%

IEE Energia Elétrica 41.426 0,59% 2,33% 8,24%

UTIL Utilidade Pública 4.126 0,90% 2,12% 3,55%

IFIX FI Imobiliário 2.098 0,69% 1,17% 18,29%

IDIV Dividendos 3.964 1,47% 5,49% 30,57%

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

Cobre (USd/lb.) 314,4 0,75% 8,12% 24,51%

Ouro (USD/t oz.) 1.339,4 0,63% 5,87% 14,90%

Prata (USD/t oz.) 17,9 0,28% 9,31% 10,38%

Plat ina (USD/t oz.) 1.011,6 0,26% 4,40% 10,93%

Paládio (USD/t oz.) 978,9 0,18% 12,63% 42,59%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 52,4 -0,66% -0,11% -10,84%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 47,4 0,17% -4,75% -16,89%

Gasolina (USd/gal.) 167,3 -4,42% 7,71% 0,20%

Gás Natural (USD/M M Btu) 3,0 -1,01% 7,88% -14,87%

Etanol (USD/gal.) 1,5 0,40% -2,10% 1,22%

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

M ilho (USd/bu.) 355,3 -0,70% -5,64% -6,51%

Soja (USd/bu.) 949,5 0,45% -2,29% -4,02%

Café Robusta (USD/M T) 2.035,0 -1,17% -4,59% -5,39%

Café Arábica (USD/bag) 165,2 -0,21% -6,30% -5,22%

Açúcar (CNY/M T) 6.359,0 -0,92% 3,06% -8,03%

Boi Gordo (USd/lb.) 105,2 -0,24% -6,84% 4,71%



Petrobras (i): Companhia deverá iniciar venda da Braskem até o final do ano 
 
Segundo matéria veiculada no jornal Valor Econômico, a Petrobras está trabalhando para iniciar o processo de venda de sua participação na 
Braskem, ainda em 2017, segundo fontes ouvidas pelo jornal. A Odebrecht e a Petrobras, que são co-controladoras da petroquímica, têm avançado 
nas conversas para um novo acordo de acionistas.  
Dentre as alternativas em análise, existe a possibilidade de o novo acordo ser formalizado em duas etapas. Primeiro antes da chegada de um ou 
mais novos sócios, o grupo privado cede determinados direitos que possam tornar mais atrativa a fatia da Petrobras. Mas, os termos finais 
dependeriam de uma negociação entre a estatal, a Odebrecht e o investidor ou empresa já habilitado à compra da participação. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. Na semana passada, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, voltou a afirmar que a participação na Braskem 
somente será vendida após a revisão do documento e disse que receber um prêmio pelo controle é "muito importante". Atualmente, a Odebrecht 
detém 50,1% do capital votante da petroquímica, enquanto a Petrobras tem 47%. Mas, mesmo sendo co-controladoras, o acordo de acionistas em 
vigor garante mais direitos à Odebrecht que, por exemplo, é responsável pela indicação do presidente do conselho de administração, e outros 
cargos de diretoria. A venda da fatia na Braskem está no pacote de desinvestimentos anunciado pela Petrobras, com objetivo de levantar US$ 21 
bilhões até 2018 via venda de ativos. 
 
 
Petrobras (ii): Faz acordo estratégico com banco chinês 
 
Segundo matéria no jornal Valor Econômico, a Petrobras e o Banco de Desenvolvimento da China assinaram um memorando no último sábado (02) 
para implementar novas opções de financiamento. Uma das opções é uma linha de crédito de US$ 5 bilhões com lastro em exportações de petróleo 
para a China.  
 
Impacto: Positivo. O memorando assinado em Pequim, no encerramento do seminário sobre oportunidades de investimentos no Brasil, é chamado 
de ''acordo de cooperação estratégica abrangente''. Os recursos poderiam ser utilizados para financiar construção de plataformas, unidades de 
produção e equipamentos para exploração de petróleo. 
 
 
Setor de Papel & Celulose: J&F vende Eldorado para holandesa Paper Excellence por R$ 15 bilhões 
 
A J&F Investimentos anunciou neste sábado (02) a venda da Eldorado Brasil Celulose para o grupo holandês Paper Excellence. Com a compra de 
uma fatia inicialmente minoritária na Eldorado Brasil, a Paper Excellence (PE) garantiu exclusividade sobre o ativo que vinha sendo disputado por 
outros players do mercado. Depois de assinado o contrato, a PE terá 12 meses para fechar o financiamento da operação que avaliou a Eldorado em 
R$ 15 bilhões, incluindo uma dívida líquida de R$ 7,5 bilhões. A ideia é que parte seja paga via dívida, contratada junto a bancos asiáticos, e parte 
com capital próprio. Pelos termos acertados, a PE terá entre 30% e 34,45% em um primeiro momento, mediante desembolso de pelo menos R$ 
2,25 bilhões. Em até um ano, essa fatia da PE poderá subir a até 100%.  
 
Paper Excellence: a empresa tem outras sete fábricas, no Canadá e na França, com capacidade de produção de 2,3 milhões de toneladas, e opera 
basicamente fibra longa. Com a Eldorado, a PE entra no crescente mercado de celulose de eucalipto. A Eldorado possui a fibra curta de eucalipto, 
que é a melhor para produção de papéis de imprimir e escrever. Há uma sinergia muito importante no negócio para a PE, de continuidade, 
crescimento e internacionalização, uma vez que a empresa busca ser a líder global na indústria de celulose. Com relação ao management, o 
Chinês, Chang comanda os negócios a partir de Vancouver, no Canadá. Na família Widjaja, a empresa fica sob a responsabilidade de Jackson 
Wijaya, que iniciou as conversas com a holding J&F.  
 
Impacto: Neutro. A compra da Eldorado pela PE, empresa que pertence aos mesmos donos da Asia Pulp and Paper (APP), surpreendeu de certa 
forma o mercado. Conforme comentamos na última semana, as tratativas com a APP seguiam avançadas. Por ora, a Paper Excellence vai se 
concentrar na integração de seus ativos. As negociações envolvendo a Eldorado, a reforçam a relevância do Brasil para a indústria global como um 
todo e pode alimentar ainda mais uma possível fusão entre Fibria e Suzano.  
 
Para o grupo J&F, a notícia é positiva, uma vez que acelera o plano de reestruturação dos negócios, com vendas de ativos não estratégicos do 
grupo para não ser afetada financeiramente, após delações dos executivos da JBS. Assim, na sessão de hoje, os ativos da JBS podem ter pressões 
altistas.  
 
Esse movimento de venda de ativos vem acontecendo de forma gradual, e alivia assim, aos poucos, as pressões do grupo no mercado de crédito. 
Rumores de mercado também apontam para uma eventual venda da Moy Park, ativo avaliado em mais de US$ 1 bilhão, que também pode ser 
concluída até o início de outubro. Alguns grupos europeus e asiáticos estão avaliando o ativo e devem fazer propostas firmes nos próximos dias. O 
grupo também está em negociações avançadas para se desfazer de sua linha de transmissão de energia, que faz parte da empresa Âmbar. O 
mercado aponta que a gestora Brookfield, que tem adquirido diversas operações de energia e ativos envolvidos na Lava Jato, poderia  desembolsar 
até R$ 900 milhões pela Âmbar. Caso as transações avancem, deverão destravar mais valor para os acionistas da JBS. 
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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 

04/set             

05:00 Brasil IPC-Fipe (MoM %) Ago - - -0,01% 

08:25 Brasil Boletim Focus 01-set - - - 

15:00 Brasil Balança Comercial Semanal (USD milhões) 01-set - - - 

- Brasil Indicador de Falências e Recuperações Ago - - - 

05:30 Z. do Euro Confiança do Investidor Set - - 27,7 

06:00 Z. do Euro PPI (MoM %) Jul - - -0,10% 

06:00 Z. do Euro PPI (YoY %) Jul - - 2,50% 

22:45 China PMI Composite Ago - - 51,9 

22:45 China PMI Serviços Ago - - 51,5 

- EUA Feriado - Mercados Fechados - - - - 



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 1,3420 0,00 -0,6588 70,7814 04/09/2017

Treasury 5 anos 1,7383 0,00 -4,2628 45,9040 04/09/2017

Treasury 10 anos 2,1657 0,00 -4,2573 35,1535 04/09/2017

Treasury 30 anos 2,7770 0,00 -2,2871 21,8945 04/09/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,0255 0,00 -466,6667 87,8456 04/09/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0571 0,00 -44,7241 150,3527 04/09/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,3701 -0,03 -19,8918 229,8574 04/09/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,8962 0,00 -7,2065 51,4619 04/09/2017

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

México 6,8730 0,06 -0,0870 17,4670 04/09/2017

Ásia

Japão -0,0090 -800,00 -113,8460 72,7270 04/09/2017

Hong Kong 1,4620 -0,75 -4,5070 57,7130 04/09/2017

China 3,6820 0,35 1,2090 32,1130 04/09/2017

Índia 6,4960 0,20 0,8540 -8,7380 04/09/2017

Austrália 2,6240 -1,35 0,1530 41,6080 04/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,0530 -0,85 -10,8840 44,1540 04/09/2017

Alemanha 0,3720 -2,90 -21,3680 955,8140 04/09/2017

França 0,6840 -0,44 -8,8240 260,8470 04/09/2017

Espanha 1,5580 -2,56 5,0570 51,4090 04/09/2017

Italia 2,0480 -1,54 1,1370 74,6370 04/09/2017

Portugal 2,8300 -0,53 -1,4300 -7,1620 04/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,5670 -2,58 -11,9570 254,3750 04/09/2017

Bélgica 0,6800 -0,88 -11,5730 250,5150 04/09/2017

Eslováquia 0,7940 -0,38 -11,3840 187,6810 01/09/2017

Eslovénia 0,9780 -1,61 -13,2210 25,7070 04/09/2017

Finlandia 0,3660 -4,44 -22,2930 325,5810 04/09/2017

Grécia 5,5440 0,36 1,6110 -31,4900 04/09/2017

Irlanda 0,6950 -1,42 -8,9120 48,8220 04/09/2017

Malta 1,2800 2,40 1,5873 34,7368 04/09/2017

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

México 99,19 -0,53 -1,02 -37,63 04/09/2017

Chile 57,70 -0,01 -7,44 -17,00 04/09/2017

Brasil 192,13 -0,34 -3,63 -64,72 04/09/2017

Peru 72,56 -1,41 -5,69 -29,48 04/09/2017

Colômbia 120,50 -0,48 -2,99 -46,93 04/09/2017

Venezuela 5032,35 -0,11 8,88 928,26 04/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 04/09/2017

Alemanha 13,66 1,68 6,64 -2,75 04/09/2017

França 21,40 2,17 21,54 -7,18 04/09/2017

Espanha 67,64 0,63 5,75 -9,43 04/09/2017

Italia 145,08 0,32 8,35 9,59 04/09/2017

Portugal 164,80 -0,07 3,26 -119,30 04/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 17,88 -0,50 10,78 -6,60 04/09/2017

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 21.290 8.630 12.660 (870) (2.190) 5.570

Investidor Estrangeiro 180.345 163.770 16.575 (2.240) (6.791) (95.948)

Investidor inst itucional 182.219 204.002 (21.783) 3.690 9.896 97.438

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 6.031.482 6.597.317 (565.835) 213.502 221.043 356.629

Investidor Estrangeiro 4.203.823 4.711.054 (507.231) 85.169 (32.374) (374.148)

Investidor inst itucional 11.794.876 10.573.664 1.221.212 (298.204) (192.847) 9.234

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 196.155 67.793 128.362 56.969 106.519 125.808

Investidor Estrangeiro 147.758 179.354 (31.596) (4.165) (18.555) (60.860)

Investidor inst itucional 148.907 250.273 (101.366) (45.884) (71.024) (52.768)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.185.043 1.273.808 (88.765) (44.498) (58.258) (68.411)

Investidor Estrangeiro 833.530 523.585 309.945 55.808 55.762 65.317

Investidor inst itucional 908.805 1.139.190 (230.385) (13.745) 851 1.488

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.381.198 1.341.601 39.597 12.471 48.261 57.397

Investidor Estrangeiro 981.288 702.939 278.349 51.643 37.207 4.457

Investidor inst itucional 1.057.712 1.389.463 (331.751) (59.629) (70.173) (51.280)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 1,85% 0,19%

10% CCRO3 CCR 0,52% 0,05%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 0,19% 0,02%

10% KLBN11 Klabin 2,57% 0,26%

10% EQTL3 Equatorial 1,03% 0,10%

10% IGTA3 Iguatemi -0,48% -0,05%

10% ITSA4 Itaúsa 1,76% 0,18%

10% M RVE3 M RV -0,59% -0,06%

10% PETR4 Petrobras 2,71% 0,27%

10% VALE3 Vale 1,68% 0,17%

Desempenho 01/set Setembro

Guide 1,14% 1,12%

Ibovespa 1,54% 1,54%
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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 0,37% 0,07%

20% CPLE6 Copel 1,95% 0,39%

20% CSAN3 Cosan 0,93% 0,19%

20% IRBR3 IRB Brasil Re -0,80% -0,16%

20% TAEE11 Taesa 3,78% 0,76%

Desempenho 01/set Setembro

Guide 1,25% 1,25%

IDIV 1,47% 1,47%

Desempenho 01/set Setembro

Guide 1,56% 1,56%

Ibovespa 1,54% 1,54%

Desempenho 01/set Setembro

Guide 0,51% 0,30%

IFIX 0,69% 0,69%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BTOW3 B2W Digital -0,27% -0,03%

10% BVM F3 B3 1,85% 0,19%

10% CESP6 Cesp 0,14% 0,01%

10% EQTL3 Equatorial 1,03% 0,10%

10%  GGBR4 Gerdau 6,24% 0,62%

10% KLBN11 Klabin 2,57% 0,26%

10% M OVI3 M ovida 1,90% 0,19%

10% M RVE3 M RV -0,59% -0,06%

10% PETR4 Petrobras 2,71% 0,27%

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

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 2,09% 0,52%

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF 1,44% 0,07%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 0,42% 0,08%

15% HGRE11 CSHG Real Estate -1,29% -0,19%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices -0,23% -0,03%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva -0,54% -0,05%
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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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