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

S&P 500 EUA 2.539 0,12% 3,31% 14,32%

Dow Jones EUA 22.713 0,07% 3,41% 14,62%

Nasdaq EUA 6.025 0,35% 1,32% 23,81%

M EXBOL M éxico 50.739 -0,27% -0,80% 5,55%

FTSE R. Unido 7.455 0,34% 1,72% 8,48%

DAX Alemanha 12.938 -0,14% 6,77% 12,84%

CAC 40 França 5.360 -0,01% 5,40% 10,21%

IBEX 35 Espanha 10.076 1,49% -1,06% 8,19%

FTSE M IB Italia 22.375 -0,16% 3,50% 20,21%

PSI Portugal 5.383 -0,99% 4,46% 19,62%

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 20.629 0,01% 6,41% 7,92%

Topix Japão 1.682 -0,12% 5,77% 10,79%

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

Dólar Index 93,733 0,29% 1,61% -8,29%

Euro (USD/EUR) 1,173 -0,24% -1,54% 11,54%

Libra (USD/GBP) 1,314 -0,79% 0,84% 6,51%

Franco Suiço 0,977 0,19% -2,25% 4,28%

Real 3,135 0,01% -0,57% 3,82%

Peso mexicano 18,262 -0,04% -1,98% 13,50%

Dólar Australiano 1,280 0,68% 2,38% -7,80%

Iene 112,450 -0,28% -3,24% 4,01%

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

Rúpia 65,144 0,21% -1,55% 4,27%

Lira Turca 3,574 0,05% -3,79% -1,42%

Rand Sulafricano 13,626 0,39% -5,27% 0,84%

Bom dia, 
  
Resumo: Os mercados internacionais mostram desempenho misto. Índices 
futuros americanos sobem, e a bolsa espanhola se recupera. O dólar opera 
misto frente a emergentes. Nos EUA, atenção aos discursos do Fed, incluindo 
Powell, um dos cotados a assumir a presidência da instituição. No Brasil, 
seguem as negociações em Brasília, em tempos de denúncia contra Temer. 
Hoje, dados da Anfavea.  
 
Cenário Externo: mercados mistos. 
 
Agenda de hoje: 3 indicadores nos EUA, e 4 discursos do Fed. Às 9h30, 2 
números: pedidos de auxílio desemprego e balança comercial de agosto. Às 
11h, encomendas à indústria. Sobre as falas do Fed: (i) Powell (10h10); (ii) 
Williams (10h15); (iii) Harker (11h); e (iv) George (17h30). Importante: Powell 
é um dos cotados por Trump para assumir o Fed, a partir do ano que vem. 
 
“Você já pode dizer adeus”. As palavras de Trump, muito céticas em relação à 
capacidade que Porto Rico terá para pagar as suas dívidas, e honrar seus 
compromissos com “Wall Street” – dado o impacto do furacão Maria –, 
pressionaram os preços dos títulos do país para baixo. Afinal, o que Trump quis 
dizer? Não ficou claro... 
 
“Mercados acionários atingem máxima histórica!”. O presidente dos EUA, hoje 
pela manhã, tuitou, ressaltando o bom momento dos índices acionários. Até 
ontem, o índice S&P 500 acumula ganhos de 13,3% em 2017. O ritmo 
econômico ganha forças, e dados de ontem ressaltaram isso, mostrando bom 
desempenho do setor de serviços. Assim, é importante dizer: apesar dos efeitos 
negativos que os furacões (Harvey e Irma) possam ter tido, acreditamos que o 
Fed subirá os juros até dezembro.      
 
“Não há nada a negociar”. Seguem as dúvidas com relação à possível 
separação da Catalunha da Espanha. Será levada adiante? Quando? Como? Luis 
de Guindos, ministro da economia espanhola, descartou qualquer tipo de 
mediação com os líderes separatistas. Mais: afirmou que os bancos catalães 
podem sair de lá. Interessante: apesar do tom mais duro do governo espanhol, 
os mercados se recuperam nesta sessão. 
  

Brasil: seguem as negociações em Brasília (e algumas medidas 
paralisadas). 
  

“É golpe!”. O advogado Eduardo Carnelós entregou ontem a defesa do 
presidente Temer na CCJ da Câmara. O documento começa com trecho escrito 
em “O amor nos tempos do cólera”, de Gabriel Garcia Márquez. Segundo 
Carnelós, “Trata-se de denúncia armada”. Também foram entregues as defesas 
de Moreira Franco e Padilha. Assim, a partir de hoje, começa a contar o prazo 
de 5 sessões para que o relator, Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), apresente 
parecer na Comissão. Detalhe: Andrada segue pressionado pelo próprio partido. 
 
Precisa aprovar até sábado... Com relação à “reforma” política: a Câmara 
aprovou ontem o fundo público para campanhas (que destinará R$1,7 bi de 
recursos públicos), por 223 votos a favor, 209 contra e 3 abstenções. O projeto, 
que veio do Senado, vai agora à sanção presidencial. Para que valha nas 
próximas eleições, precisa ser chancelado por Temer até sábado. Para a 
maioria dos analistas, mais do que uma “reforma”, as mudanças recentes são 
mais um “remendo”. 



Continuação do cenário Brasil 
 
Outras medidas ficarão para depois (parte I). Em tempos de negociação, Temer só deve assinar o pacote de medidas anunciado há quase 2 meses 
para cumprir a meta fiscal de 2018 após a votação da 2ª denúncia no plenário da Câmara dos Deputados, no fim de outubro. Segundo o Valor, há 
4 medidas de aumento de receitas (que gerariam R$14,5 bi), e 5 de redução de despesas (da ordem de R$8 bi). Destas últimas, apenas 1 não 
dependeria da aprovação do Congresso.   
 
Outras medidas ficarão para depois (parte II). Segundo o Estadão, após 9 meses de negociação, o governo quer deixar caducar a MP do “novo 
Refis” que, pelas mudanças aprovadas na Câmara na semana passada, derrubará a arrecadação de R$8,8 bi já garantida pela equipe econômica no 
programa atual. O prazo máximo para a aprovação é dia 11 de outubro. 
 
Captações no exterior: “há mais por vir”. Matéria do Valor destaca as captações de empresas brasileiras no exterior (Braskem e Aegea), e ressalta 
que, diante da liquidez abundante internacional, o dólar pode ser pressionado para baixo. No curtíssimo prazo, concordamos. Vale lembrar: nesta 
semana, o Tesouro fez a 2ª captação lá fora. 
 
Hoje, pouca coisa... Na agenda de hoje, há pouco a destacar, além da produção total de veículos de setembro, a ser divulgada pela Anfavea 
(11h20). O mercado está à espera do IPCA de setembro (amanhã), que deve se manter, em 12 meses, por volta de 2,45%.    
 
E os mercados hoje? O viés para a bolsa local, em nossa opinião, segue sendo positivo. Ainda assim, em meio a um cenário externo misto, e diante 
das dificuldades no front fiscal por aqui, os DIs podem ter alguma pressão altista, e o dólar, após 5 dias de queda, pode seguir este movimento.   
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Focus 

Juros 

Fonte: Bloomberg, Guide 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Banco Central 
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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 7,46 -0,19 -1,40 7,47 7,46

DI jan 19 7,34 0,41 3,00 7,35 7,32

DI jan 20 8,23 0,49 4,00 8,24 8,19

DI jan 21 8,92 0,45 4,00 8,93 8,88

DI jan 22 9,37 0,43 4,00 9,38 9,33

DI jan 23 9,62 0,42 4,00 9,63 9,58

DI jan 24 9,78 0,36 3,50 9,78 9,77

DI jan 25 9,97 0,50 5,00 9,98 9,92

DI jan 26 10,06 0,35 3,50 10,06 10,05

Variação

8,23

8,92

9,37

9,62
9,78

9,97
10,06

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 
 
Commodities em alta, segundo o BC 
 
O Índice de Commodities do Brasil, o IC-Br, calculado pelo BC, subiu 1,1% em 
setembro, após recuar 2,3% em agosto. Assim, o índice registrou variação 
positiva pelo 2º mês neste ano, tendo apresentado estabilidade em junho e 
queda em outros seis meses. Acumula queda de 5,7% em 2017, e alta de 
apenas 0,1% em 12 meses. 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
 
O Ibovespa caiu 0,22% ontem, a 76,591 mil pontos. O dólar, no entanto, 
recuou pelo 5º dia seguido: -0,28%, cotado a R$3,1349. A percepção de risco-
país, medida pelo CDS de 5 anos, recuou 1,18%, aos 186 pontos base. No 
mercado de juros, alguma pressão altista: o DI para jan/21 subiu 3 pontos 
base, para 8,88%. 
 
 

Cenário Externo 
 
EUA: criação de 135 mil empregos formais, e bons dados de serviços 
 
Os dados divulgados ontem, de modo geral, foram considerados positivos pelos 
investidores. Afinal, segundo relatório ADP, foram criados 135 mil empregos 
formais em setembro, em linha com o esperado (número que acabou refletindo 
os recentes impactos negativos dos furacões, diga-se de passagem, mas que 
não chega a preocupar). O ritmo do setor de serviços em setembro, segundo 
índices PMI e ISM, também mostrou melhora. Tudo indica, portanto, que o 
crescimento da economia continua.  
 



Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
Banrisul: Banco fará oferta pública de ações no mercado secundário  
 
Segundo Fato Relevante divulgado ao mercado, o Banrisul anunciou que seu 
controlador, o Estado do Rio Grande do Sul, tem o interesse na realização de 
uma oferta pública secundária envolvendo ações excedentes do controle.  
 
A oferta irá atingir as ações ordinárias até o limite de manutenção do controle 
acionário, assim como as ações preferenciais. Desta forma, a venda deverá ser 
de até 49% das ações ordinárias, o equivalente a 99,2 milhões de ações, e 
alienar cerca de 7% das ações preferenciais.  
 
Impacto: Marginalmente negativo. O governo espera que esta transação seja 
concluída até o final deste ano. Este movimento feito pelo governo do Rio 
Grande do Sul mantém o banco como público e afasta, por hora, a expectativa 
de privatização da instituição financeira.  
 
É grande o impasse entre o Tesouro Nacional e o governo estadual do Rio 
Grande do Sul. Pelo lado do Tesouro, a venda da instituição é crucial para que 
o estado entre em regime de recuperação fiscal, entretanto, há uma resistência 
muito forte no estado para que a privatização aconteça. Segundo o 
governador, José Sartori, o dinheiro obtido com a transação ajudará no 
equilíbrio das finanças, mas não é uma solução definitiva para o problema 
financeiro do estado. Aguardaremos mais informações sobre a oferta para 
mensurar mais precisamente o impacto para os demais acionistas.  
 
Gerdau: Venda de ativos no Chile 
 
A Gerdau vendeu 100% de sua operação no Chile para os grupos chilenos 
Matco e Ingenieria e Inversiones por US$ 154 milhões. No comunicado 
divulgado pela empresa, a Gerdau detalhou que os ativos vendidos foram 
unidades industriais de aços longos, com capacidade instalada de aço de 520 
mil toneladas.  
 
Impacto: Positivo. Conforme comentamos em relatório do dia 24/09, a medida 
está em linha com o processo de otimização de ativos da Companhia, e foco na 
rentabilidade e redução de alavancagem financeira da empresa. No ultimo 
trimestre, sua alavancagem financeira ficou em 3,6x Dívida Líquida/Ebitda 
(praticamente estável com 1T17).  
 
Com relação a empresa, no seu último resultado, continuamos a observar uma 
melhora consistente no controle de custos e despesas da empresa, novamente 
reafirmando a eficiência mesmo em condições adversas em termos de 
demanda de aço. Para os próximos períodos vemos um cenário também ainda 
mais positivo para Gerdau. A perspectiva de retomada das operações dos 
Estados Unidos, e no Brasil, continuidade do ciclo de corte de juros aqui no 
Brasil, e a retomada gradual de investimentos no setor industrial, imobiliário e 
de infraestrutura devem beneficiar os resultados da Gerdau, mesmo que ainda 
de forma muito gradual. 
 
Setor de Consumo: Encomendas para o Natal já elevam produção da 
indústria  
 
Segundo matéria do jornal O Globo, alguns efeitos de que o varejo espera ser o 
melhor Natal em quatro anos já começam a ser sentidos pela indústria. Um 
levantamento da Confederação Nacional do Comércio (CNC) mostra avanço na 
produção de segmentos tradicionalmente ligados às festas de fim de ano. 
Dentre os destaques, ressaltamos: (i) segmento eletrônico, que na média entre 
junho e agosto, o segmento registrou alta de 20,4% na produção. No mesmo 
período de 2016, o setor registrara queda de 5,4%; (ii) segmento de vestuário 
também apresenta reação, passando de queda de 6,7%, no ano passado, para 
avanço de 1,1%.  
 
A CNC espera que as vendas de Natal cresçam 4,3% neste ano, após recuos de 
4,9%, em 2016, e de 5%, em 2015, e de crescimento tímido de 1,8%, em 
2014. 
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Hora

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

IBOV Ibovespa 76.591 -0,22% 6,15% 27,11%

IBrX Ibrx 100 31.726 -0,18% 5,86% 27,28%

IM OB Imobiliário 789 0,65% 4,97% 24,78%

INDX industrial 15.233 0,55% 5,99% 14,79%

IFNC Financeiro 8.314 -0,58% 7,11% 30,73%

ICON Consumo 3.881 0,69% 9,58% 21,21%

IM AT M aterias básicos 2.323 0,66% 0,78% 63,05%

IEE Energia Elétrica 42.076 0,13% 0,84% 15,35%

UTIL Utilidade Pública 4.193 -0,31% 0,99% 10,57%

IFIX FI Imobiliário 2.238 0,13% 5,92% 23,24%

IDIV Dividendos 4.249 0,07% 6,56% 42,36%

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

Cobre (USd/lb.) 302,1 2,08% -3,44% 19,62%

Ouro (USD/t oz.) 1.279,0 0,17% -4,87% 9,72%

Prata (USD/t oz.) 16,7 0,67% -6,72% 3,20%

Plat ina (USD/t oz.) 916,6 0,20% -9,46% 0,09%

Paládio (USD/t oz.) 926,8 0,78% -3,16% 35,00%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 56,2 0,63% 5,23% -4,39%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 50,1 0,28% 1,99% -12,15%

Gasolina (USd/gal.) 160,5 1,57% 1,05% -1,90%

Gás Natural (USD/M M Btu) 2,9 -0,14% -3,55% -18,53%

Etanol (USD/gal.) 1,4 0,28% -1,71% -2,44%

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

M ilho (USd/bu.) 350,3 0,57% -2,30% -7,83%

Soja (USd/bu.) 962,5 0,44% -0,62% -2,70%

Café Robusta (USD/M T) 2.007,0 -0,40% 1,93% -6,69%

Café Arábica (USD/bag) 155,0 0,03% -1,52% -10,95%

Açúcar (CNY/M T) # N/A N/A -0,07% -4,07% -11,63%

Boi Gordo (USd/lb.) 114,9 0,02% 4,98% 14,24%



Continuação de Empresas 

 
Setor de Consumo: Encomendas para o Natal já elevam produção da indústria 
 
Impacto: Positivo. Seguimos otimistas quanto às varejistas, e destacamos que LREN3, GUAR3, LAME4, MGLU3 e BTOW3 devem se beneficiar desse 
movimento mais positivo para o setor. Os setores de Varejo e Consumo, que foram mais afetados entre 2015 e 2016, principalmente impactados 
pela queda do volume de vendas, devem continuar a ser destaques positivo desta safra de balanços para o 3T17 – pelo menos, em nossa visão. O 
consumo represado nos últimos dois anos e a liberação de contas inativas do FGTS são os fatores impulsionadores para a retomada do setor.  
 
Com relação as empresas citadas, essas companhias vem apresentando sólidos resultados, com crescimento nos volumes de vendas, 
principalmente no mercado interno, e com forte geração de caixa. No 1S17 já observamos uma melhora nos indicadores de inadimplência das 
companhias citadas, algo que também consideramos como positivo. Estas empresas têm apresentado melhor eficiência operacional, além da boa 
capacidade de execução, e têm conseguido elevar as suas margens e ganhar participação de mercado. 
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Encontro com CEO’s – Frederico Trajano 

 

Do “Black Friday” (R$ 1,00/ação) para uma empresa de R$ 13 bilhões  
 
Ontem, tivemos um encontro com o CEO da Magazine Luiza, Frederico Trajano, na Casa do Saber que abordou as perspectivas e 
principais objetivos da companhia nos próximos anos. A mensagem foi positiva com relação ao (i) crescimento orgânico da 
companhia; (ii) foco em eficiência; (iii) crescimento do e-commerce. Continuamos otimistas com a empresa, que continua a mostrar 
evoluções significativas (com ganho consistente de participação do mercado, crescimento acelerado no e-commerce, diluição 
significativa das despesas operacionais, além da redução do endividamento líquido e melhora no capital de giro). A empresa ainda 
deve crescer acima da média do setor de consumo como ocorrido no 1S17. 
 
Destacamos alguns pontos:  
 
Meta da administração: transformar uma Magazine Luiza (companhia tradicional de varejo) em uma empresa digital. Assim, a 
Magazine Luiza se tornará uma companhia digital, mas com lojas físicas.  
• E-commerce corresponde hoje por 30% do faturamento da empresa.  
• O management deve atingir 50% do faturamento com e-commerce em 5 anos.  
 
Modelo de negócio: Multicanal – oferecer ao consumidor a interação da compra por meio de diversos canais. Cria-se assim, um 
ambiente em que os clientes podem pesquisar e trocar informações sobre produtos e serviços em um canal e realizar a compra em 
outro. O cliente pode, portanto, analisar o produto na loja física, e finalizar a compra no e-commerce - e vice-versa. Além disso, o 
consumidor tem a opção, também, de comprar o produto nas mídias onlines e retirar o produto nas lojas físicas. 
 
Algumas vantagens competitivas do Multicanal: aumento do mix de produtos oferecidos ao consumidor; e (ii) aumento da 
frequência do consumidor no site da marca (gerando fidelização) 
 
5 Pilares Estratégicos da Magazine Luiza: (1) inclusão digital – onde ensina o consumidor a utilizar seus aplicativos e mídias 
sociais para compra de produtos; (2) transformação da Loja Física – tornar-se ponto de venda e distribuidores das vendas do e-
commerce; (3) desenvolver “multicanalidade” – “click and colect” (compra dos produtos pelo aplicativo e retirada nas lojas físicas); 
(4) cultura digital; e (5) plataforma “marketplace” – qualquer varejista vende seus produtos na Magazine Luiza.  
 
Concorrência: a rede logística e de distribuição no Brasil é uma forte barreira de entrada. O grande provedor de logísticas que 
temos hoje é o correio, o que torna mais difícil para as empresas estrangeiras implementarem seus modelos de negócios e 
estratégias em que atuam lá fora. A malha logística no Brasil é bem peculiar e a Magazine Luiza tem know how técnico para 
aproveitar a deficiência de seus concorrentes. 
 
Aumento de Capital: recursos destinados para melhora da estrutura de capital e investimentos 
• 40% do capital destinado para abertura de lojas – provavelmente onde tem pouca atuação no mercado, como Rio de Janeiro e 

Espirito Santo 
• 60% do capital destinado para “digitalização” – leia-se rede de distribuição e aplicativos para aprimorar o processo de compras 

do consumidor 
• Após captação a família Trajano ainda permanece com 64% da empresa. 

 
Breve histórico: a partir de 2010, a empresa passou por um plano de expansão, que envolveu a aquisição de diversas empresas 
do setor e abertura de novas lojas. Assim, a empresa apresentava capex em patamares elevado e ROIC baixo, sem contar sua 
alavacangem financeira que também estava alta. Em 2015, em meio a crise, a Magazine Luiza passou por um processo de 
reestruturação operacional, reduzindo suas despesas operacionais, ajustando o ciclo operacional (ampliando prazos de pagamentos 
e reduzindo estoques, entre outros). A partir de  2016, após readequação de suas operações, melhorando sua eficiência e 
praticando um rígido controle de custos, a empresa começou a mostras evoluções em seus resultados. 
 
Seguimos otimistas com a MGLU3, e esperamos: (i) crescimento de suas vendas brutas; (ii) avanços de suas margens 
operacionais; (iii) forte geração de caixa operacional; (iv) avanços no NPS (índice que mostra satisfação do cliente), corroborando 
com o contexto de fidelização dos clientes da Magazine Luiza e aumento do Market Share. 
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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 

05/out             

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

- Brasil Indicador de Atividade do Comércio Set - - - 

- Brasil Produção Total de Veículos Set - - 260349 

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

09:30 EUA Balança Comercial (USD bilhões) Ago - -$43,7B -$43,7B 

10:15 EUA Discurso de J. Williams (Fed S. Francisco) - - - - 

11:00 EUA Discurso de P. Harker (Fed Filadélfia) - - - - 

11:00 EUA Encomendas à Indústria (MoM) Ago - - -3,30% 

17:30 EUA Discurso de E. George (Fed Kansas) - - - - 



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 1,4712 0,01 14,0465 76,9120 05/10/2017

Treasury 5 anos 1,9163 0,01 16,7479 54,1177 05/10/2017

Treasury 10 anos 2,3211 -0,08 12,6966 36,3668 05/10/2017

Treasury 30 anos 2,8633 -0,08 6,8156 18,1522 05/10/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,1564 -3,71 -86,4124 73,4059 05/10/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0921 -8,63 434,9091 133,1414 05/10/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,4527 -1,61 62,5494 624,3200 05/10/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,9212 -0,50 13,4622 39,4701 05/10/2017

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

México 6,9430 0,07 0,8570 13,4110 05/10/2017

Ásia

Japão 0,0460 -16,36 666,6670 180,7020 05/10/2017

Hong Kong 1,7790 3,91 21,6830 67,5140 04/10/2017

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

Índia 6,7290 0,40 3,5230 0,8240 05/10/2017

Austrália 2,7820 -0,89 4,0000 30,9180 05/10/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,3430 -2,54 30,8970 64,7850 05/10/2017

Alemanha 0,4300 -5,08 27,2190 8700,0000 05/10/2017

França 0,7110 -4,82 9,7220 116,7680 05/10/2017

Espanha 1,7220 -3,48 12,2560 66,2160 05/10/2017

Italia 2,1350 -2,73 6,8030 56,8700 05/10/2017

Portugal 2,3830 -1,37 -16,1210 -31,0670 05/10/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,6030 -4,13 14,2050 170,4040 05/10/2017

Bélgica 0,7000 -4,63 7,6920 155,4740 05/10/2017

Eslováquia 0,8560 0,12 8,4920 155,5220 04/10/2017

Eslovénia 0,9590 -3,42 -1,6410 54,1800 05/10/2017

Finlandia 0,5990 -4,01 79,8800 307,4830 05/10/2017

Grécia 5,6000 0,02 1,7630 -32,3100 05/10/2017

Irlanda 0,6910 -4,03 5,4960 38,4770 05/10/2017

Malta 1,3500 2,27 5,4688 43,6170 05/10/2017

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

México 102,92 -0,03 4,36 -59,45 05/10/2017

Chile 55,18 -0,10 -2,70 -33,01 05/10/2017

Brasil 184,01 -1,13 -2,52 -90,85 05/10/2017

Peru 78,73 -0,13 8,82 -24,49 05/10/2017

Colômbia 112,72 -0,69 -4,75 -65,03 05/10/2017

Venezuela 5009,23 0,65 1,84 2129,66 05/10/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 05/10/2017

Alemanha 12,18 -3,24 -9,29 -7,95 05/10/2017

França 20,85 0,53 -0,96 -8,73 05/10/2017

Espanha 74,11 -1,13 10,79 -9,19 05/10/2017

Italia 142,14 -0,75 -1,22 -11,89 05/10/2017

Portugal 132,03 -7,80 -16,25 -170,63 05/10/2017

Europa - Periféricos

Áustria 18,07 -1,75 -1,07 -8,17 05/10/2017

Dinamarca 15,74 0,18 -4,19 -7,95 05/10/2017

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 28.610 13.535 15.075 (175) 1.060 2.810

Investidor Estrangeiro 176.816 224.176 (47.360) (10.309) (19.332) (60.557)

Invest idor inst itucional 259.573 222.046 37.527 9.388 18.199 55.782

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 6.060.217 6.210.056 (149.839) 100.848 567.167 362.141

Investidor Estrangeiro 3.905.347 3.770.892 134.455 (59.627) 348.724 640.471

Investidor inst itucional 10.799.652 10.644.594 155.058 (40.677) (918.207) (1.009.704)

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 218.028 76.336 141.692 (18.700) 42.790 20.785

Investidor Estrangeiro 181.959 162.296 19.663 7.193 97.250 47.889

Investidor inst itucional 179.240 363.720 (184.480) 10.062 (150.975) (87.339)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.154.607 1.260.080 (105.473) 109 2.658 (16.787)

Invest idor Estrangeiro 837.610 608.914 228.696 86 (102.997) (81.277)

Invest idor inst itucional 857.870 982.680 (124.810) (195) 108.318 105.669

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.372.635 1.336.416 36.219 (18.591) 45.448 3.998

Investidor Estrangeiro 1.019.569 771.210 248.359 7.279 (5.747) (33.388)

Invest idor inst itucional 1.037.110 1.346.400 (309.290) 9.867 (42.657) 18.330

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

10% BVM F3 B3 1,17% 0,12%

10% BRFS3 BRF 4,99% 0,50%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 1,23% 0,12%

10% CCRO3 CCR 2,20% 0,22%

10% EQTL3 Equatorial 1,14% 0,11%

10% IGTA3 Iguatemi 1,48% 0,15%

10% ITSA4 Itausa 2,54% 0,25%

10% PETR4 Petrobras 2,35% 0,24%

10% TEND3 Tenda 3,11% 0,31%

10% VALE3 Vale 2,32% 0,23%

Desempenho 04/out Outubro

Guide 0,37% 2,25%

Ibovespa -0,22% 3,09%
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Carteira Dividendos 

Fonte: Bloomberg 

Carteira Titulares do Mês 

Carteira Fundos Imobiliários 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg 

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

20% BBAS3 Banco do Brasil 3,72% 0,74%

20% CGAS5 Comgás -2,97% -0,59%

20% CPLE6 Copel 2,52% 0,50%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 1,65% 0,33%

20% TAEE11 Taesa -0,18% -0,04%

Desempenho 04/out Outubro

Guide -1,15% 0,95%

IDIV 0,07% 2,51%

Desempenho 04/out Outubro

Guide -0,01% 3,32%

Ibovespa -0,22% 3,09%

Desempenho 04/out Outubro

Guide 0,81% 2,36%

IFIX 0,13% 0,75%

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

10% BBAS3 Banco do Brasil 3,72% 0,37%

10% BRFS3 BRF 4,99% 0,50%

10% BVM F3 B3 1,17% 0,12%

10% PETR4 Petrobras 2,35% 0,24%

10% RAIL3 Rumo 4,47% 0,45%

10% SM LE3 Smiles 6,30% 0,63%

10% SUZB5 Suzano 3,77% 0,38%

10% TEND3 Tenda 3,11% 0,31%

10% TIM P3 Tim 1,04% 0,10%

10% VALE3 Vale 2,32% 0,23%

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 4,93% 1,23%

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

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 3,34% 0,67%

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

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices 0,57% 0,09%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 0,75% 0,08%
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Sales ________________________ 
gp@guideinvestimentos.com.br 

 

Ricardo Barreiro 
rbarreiro@guideinvestimentos.com.br 

Fundos ____________________ 
Gestao.fundos@guideinvestimentos.com.br 
 

Erick Scott Hood 
eshood@guideinvestimentos.com.br 

Leonardo Uram 
luram@guideinvestimentos.com.br 

David Rocha 
dsrocha@guideinvestimentos.com.br 

Ignacio Crespo Rey 
irey@guideinvestimentos.com.br 

Equipe Econômica ___________ 

Renda Variável*______________ 
research@guideinvestimentos.com.br 
 

Aline Sun 

Head da área de Investimentos 

Luis Gustavo – CNPI 
lpereira@guideinvestimentos.com.br 

Lucas Stefanini 
lstefanini@guideinvestimentos.com.br 

Cristiano Hajjar 
chajjar@guideinvestimentos.com.br 

Nathália Medeiros 
nmedeiros@guideinvestimentos.com.br 

Renda Fixa  ___________________ 
trade@guideinvestimentos.com.br 

 

Bruno M. Carvalho 
bmcarvalho@guideinvestimentos.com.br 

Gabriel S. Santos 
gssantos@guideinvestimentos.com.br 

Alexandre Carone 
acarone@guideinvestimentos.com.br 

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

Trading ________________________ 

Thiago Teixeira 
tteixeira@guideinvestimentos.com.br 

* A área de Renda Variável é a responsável por todas as recomendações de valores mobiliários contidas neste relatório. 

Contatos  

Conheça o nosso time de especialistas da área de Investimentos. 

Rafael Passos 
rpassos@guideinvestimentos.com.br 

Rodrigo Fazzolari 
rfazzolari@guideinvestimentos.com.br 

Guilherme Vasone 
grocha@guideinvestimentos.com.br 
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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 

 


