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

S&P 500 EUA 2.463 0,12% -0,38% 10,63%

Dow Jones EUA 21.785 -0,81% -0,97% 9,94%

Nasdaq EUA 5.956 0,27% 0,97% 22,42%

M EXBOL M éxico 50.285 -0,85% -2,48% 8,24%

FTSE R. Unido 7.336 -0,46% -1,62% 6,07%

DAX Alemanha 12.195 0,64% -0,79% 6,37%

CAC 40 França 5.093 0,15% -2,16% 4,72%

IBEX 35 Espanha 10.147 -0,36% -4,77% 8,95%

FTSE M IB Italia 21.845 0,48% -0,34% 16,80%

PSI Portugal 5.136 -0,52% -3,09% 13,75%

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

CSI 300 China 3.849 -0,20% 3,83% 16,29%

Shangai Comp China 3.385 0,03% 3,78% 9,08%

Kospi Coreia do Sul 2.320 -0,29% -3,16% 14,48%

Nikkei 225 Japão 19.358 -0,14% -2,98% 1,27%

Topix Japão 1.592 0,08% -2,42% 4,83%

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

Dólar Index 92,223 -0,03% -1,41% -9,77%

Euro (USD/EUR) 1,194 0,18% 1,19% 13,48%

Libra (USD/GBP) 1,305 0,13% 0,12% 5,75%

Franco Suiço 0,956 0,04% 1,82% 6,63%

Real 3,115 -0,08% 0,35% 4,50%

Peso mexicano 17,858 -0,24% 0,39% 16,07%

Dólar Australiano 1,255 0,33% -0,72% -9,65%

Iene 108,860 0,05% 1,74% 7,44%

Iuan 6,527 -0,18% 2,98% 6,41%

Rúpia 64,108 -0,04% -0,46% 5,95%

Lira Turca 3,441 0,07% 2,55% 2,39%

Rand Sulafricano 12,912 0,03% 2,44% 6,42%

Bom dia, 
  
Resumo: Diversos riscos vão sendo monitorados neste momento no cenário 
internacional. Além das dificuldades de Trump internas (especialmente com o 
Congresso), outro furacão deve atingir aos EUA. No Brasil, o governo tem bons 
motivos para comemorar. A MP 777, por exemplo, foi aprovada pelo Senado. 
Hoje, saiu um IPCA mais fraco do que o esperado, puxado para baixo por 
alimentos. Após o fechamento do mercado, o BC deve anunciar uma Selic de 
8,25%, neste contexto de inflação baixa. 
 
Cenário Externo: novo furacão a caminho, dificuldades no Congresso, 
e com a Coreia do Norte. 
 
“Irma está a caminho. Enquanto o Texas ainda se recupera do furacão Harvey, 
a Florida se prepara para receber o furacão Irma. Este atingiu a Categoria 5 nas 
últimas horas (a mais alta!), atingirá Porto Rico ainda hoje, e os efeitos 
destrutivos nos EUA, segundo especialistas, podem superar os do furacão 
Katrina. Nos mercados: as ações de seguradoras recuam; e commodities como 
laranja e algodão operam em alta. Ao contrário do Harvey, Irma não deve 
afetar o setor de energia. 
 
Positivo: vozes brandas nos EUA. Ontem, 2 discursos do Fed chamaram a nossa 
atenção: Neel Kashkari e Lael Brainard defenderam uma postura mais “branda” 
em relação à política monetária. Dito de outra forma: parecem defender, de 
forma bastante transparente, uma normalização de juros (e de balanço de 
ativos) lenta e gradual. Isto é algo que favorece os mercados acionários. 
 
Negativo: riscos claros nos EUA. Na ponta oposta, há motivos para manter a 
cautela. Além da geopolítica (relação com a Coreia do Norte); podemos citar (i) 
a reforma tributária, (ii) o orçamento de 2017/2018 e (iii) a necessidade de 
aumentar o “teto” do endividamento do governo. Para avançar nestes 3 pontos, 
Trump precisa do apoio e aprovação do Congresso (algo que não é fácil).  
 
Agenda de hoje: 3 dados sobre EUA. São estes: (1) balança comercial de julho 
(9h30); (2) índices sobre o setor de serviços, sobre agosto (o índice PMI às 
10h45; e o ISM às 11h); e (3) o chamado Livro Bege (15h) – documento 
extenso, que faz uma análise qualitativa sobre as regiões do país, e que é 
usado pelo Fed para a tomada de decisões. 
 
Mercados ainda em tom de cautela. As bolsas operam mistas na Europa, após 
sessão negativa na Ásia. As commodities como um todo não mostram direção 
clara; mas alguns ativos considerados “seguros” seguem sendo demandados. O 
euro segue mais forte frente ao dólar, por exemplo. Não é um cenário muito 
favorável para ativos de risco.  
 
Brasil: dia de COPOM e IPCA, e bom retorno de Temer a Brasília. 
 
Um retorno glorioso. Temer tem bons motivos para comemorar, seja no front 
econômico ou no front político. O fluxo de notícias têm sido, até aqui, bastante 
positivo para o presidente. Temer chegou hoje a Brasília, após viagem à China. 
É neste contexto que a percepção de risco-país tem recuado (o CDS de 5 anos 
fechou ontem em 188 pontos base, e já recua 32% em 2017). 
 
Um dia (incrivelmente) produtivo – parte I. Ontem foi dia de avanços 
importantes em Brasília: (1) o Senado aprovou a MP 777 (que cria a TLP, a 
“taxa do BNDES”); e (2) congressistas aprovaram as novas metas fiscais para 
2017 e 2018. O banco central acompanhou, com especial atenção, à aprovação 
da MP.  
 



Continuação do cenário Brasil 
 
Um dia (incrivelmente) produtivo – parte II. Além disso: (1) a Câmara aprovou ontem o texto-base da PEC 282/2016, que cria uma cláusula de 
desempenho e proíbe coligações partidárias nas eleições proporcionais; e (2) uma comissão especial aprovou o relatório da MP 784, que permite 
que o BC e a CVM fechem acordos de leniência com instituições financeiras.  
 
Lava Jato: uma reviravolta incrível. A investigação aberta por Rodrigo Janot (PGR) pode invalidar parte, ou a totalidade, dos benefícios da delação 
de Joesley Batista e executivos da JBS. Em nota, Joesley e Ricardo Saud pediram desculpas a Janot e ministros do STF. “O que nós falamos não é 
verdade”, afirmaram. 
 
Nem tudo é positivo. Aqui, dois pontos “menos favoráveis” a Temer: (1) o ministro do STF Edson Fachin homologou a delação do operador 
financeiro Lúcio Funaro (algo que pode servir para a denúncia de Janot contra Temer); e (2) a PF terminou contagem de dinheiro encontrado em 
apartamento que seria do ex-ministro Geddel Viera Lima. Foram contabilizados expressivos R$ 51 milhões. 
 
Hoje é dia de IPCA. O IBGE divulgou a inflação de agosto: +0,19% frente a julho, abaixo dos +0,30% esperados pelo consenso de mercado. Em 12 
meses, passou de 2,71% para 2,46%, abaixo dos 2,58% esperados. A deflação de alimentos continua forte. 
 
Também é dia de COPOM. A nova Selic será anunciada hoje, após o fechamento do mercado. A taxa de juros deve passar de 9,25% para 8,25%, 
mas isso já está precificado pelo mercado. Será importante avaliar o comunicado oficial do BC, que deve sinalizar cortes mais suaves à frente. Até o 
final do ano, economistas projetam uma Selic de 7,25%.  
 
E os mercados hoje? Avanços concretos em Brasília (e dados de atividade mais positivos) devem manter dólar e percepção de risco-país em baixa. 
O viés para os DIs também é de queda (após IPCA fraco). Em relação à bolsa, o dia pode ser menos positivo, diante de um cenário externo menos 
favorável para ativos de risco.  
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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 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 7,69 -0,65 -5,00 7,70 7,69

DI jan 19 7,72 -0,90 -7,00 7,74 7,70

DI jan 20 8,42 -0,94 -8,00 8,45 8,41

DI jan 21 9,00 -0,77 -7,00 9,03 8,99

DI jan 22 9,40 -0,74 -7,00 9,42 9,34

DI jan 23 9,62 -0,72 -7,00 9,64 9,60

DI jan 24 9,79 -0,71 -7,00 9,79 9,79

DI jan 25 9,95 -0,60 -6,00 9,98 9,92

DI jan 26 10,03 -0,69 -7,00 10,03 10,02

Variação

8,42

9,00

9,40

9,62
9,79

9,95
10,03

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 
 
IPCA de agosto abaixo do esperado 
O IBGE divulgou a inflação de agosto: +0,19% frente a julho, abaixo dos 
+0,30% esperados pelo consenso de mercado. Em 12 meses, o IPCA passou de 
2,71% até julho para 2,46% até agosto, abaixo dos 2,58% esperados pelo 
mercado, segundo a Bloomberg. A deflação de “Alimentação e Bebidas” 
continua forte (-1,07% frente a julho, após ter recuado 0,47% no mês 
anterior), compensando o reajuste de preços administrados. Vale notar: pelo 4º 
mês seguido, alimentos têm deflação, por conta da safra recorde, ainda. 
 
A alta dos preços de “Transportes” (+1,53% frente a julho) contribuiu com 0,27 
p.b. no IPCA de agosto, anulando os -0,27 p.b. de contribuição do grupo de 
“Alimentação e Bebidas”. Em “Transportes”, destaca-se a alta de combustíveis 
(+6,67%). Também vale dizer: no período da coleta do IPCA de agosto, foram 
anunciados 19 reajustes de preços de gasolina que, acumulados, contribuíram 
para o aumento de 3,40%. Por fim, vale também destacar o grupo de 
“Habitação”, cujos preços subiram 0,57% frente a julho. Aqui, destaca-se o 
reajuste de energia elétrica (+1,97%), após bandeira tarifária ter passado para 
vermelha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bons avanços no front político, e no front macro 
Temos visto bons avanços em Brasília, seja na agenda econômica, seja no 
noticiário político. Ontem, por exemplo, foi bastante positiva a aprovação da MP 
777 no Senado, e a aprovação das novas metas fiscais de 2017 e 2018. Até a 
reforma política parece avançar. Mais: o noticiário político – incluindo aqui a 
reviravolta da Lava Jato –, parece fortalecer o governo Temer. Neste contexto, 
os mercados locais continuam a se beneficiar. Riscos são deixados de lado, 
neste ambiente. 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
O Ibovespa teve ontem mais um dia no azul. Terminou em alta de 0,03%, aos 
72,150 mil pontos. A percepção de risco-país, medida pelo CDS de 5 anos, 
recuou 1,30%, aos 188 pontos base. O dólar caiu 0,70%, cotado a R$3,1174. 
No mercado de juros, pressões também de baixa: o DI para jan/21 caiu 13 
pontos base, para 9,07%. Dados de atividade  

IPCA, variaçõs mensais (%)    

  Variação (%) Impacto (p.p.)   

Julho Agosto Julho Agosto  

Índice Geral 0,24 0,19 0,24 0,19 

Alimentação e Bebidas -0,47 -1,07 -0,12 -0,27 

Habitação 1,64 0,57 0,25 0,09 

Artigos de Residência -0,23 0,20 -0,01 0,01 

Vestuário -0,42 0,29 -0,02 0,02 

Transportes 0,34 1,53 0,06 0,27 

Saúde e Cuidados Pessoais 0,37 0,41 0,04 0,05 

Despesas Pessoais 0,36 0,29 0,04 0,03 

Educação -0,02 0,24 0,00 0,01 

Comunicação -0,02 -0,56 0,00 -0,02 

Fonte: IBGE. Elaboração: Guide Investimentos. 



Cenário Externo 
 
EUA: vozes “brandas” no Fed 
Ontem, 2 discursos do Fed chamaram a nossa atenção: Neel Kashkari e Lael Brainard defenderam uma postura mais “branda” em relação à política 
monetária da instituição. Dito de outra forma: parecem defender, de forma bastante transparente, uma normalização de juros (e de balanço de 
ativos) lenta e gradual. Afinal, a inflação segue fraca, e há dúvidas sobre a sua trajetória.  
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Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
Embraer: SkyWest faz pedido firme de 25 E-Jets  
 
A companhia anunciou pedido firme para 25 E-Jets da SkyWest, no valor total 
de US$ 1,1 bilhão. A encomenda será incluída na carteira de pedidos do 3T17, 
com previsão de entrega das aeronaves para 2018. 
Do total, 15 jatos E175 são de configuração especial com 70 assentos, podendo 
no futuro serem adaptados para 76 lugares Os outros 10 jatos E175 tem 
configuração com 76 assentos, idêntica à das aeronaves previamente 
encomendadas pela SkyWest. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. Segundo o comunicado, a Embraer informou 
que com este novo contrato, 360 jatos E175 para companhias aéreas na 
América do Norte foram pedidos desde janeiro de 2013 (80% na categoria de 
jatos até 76 assentos). A categoria E-Jet já recebeu 1.700 pedidos, dos quais 
1.300 foram entregues. 
 
 
Eletrobras/ Embraer/IRB/Vale: Governo quer fim de “golden share” 
 
Notícia veiculada no jornal Valor Econômico informa que o governo federal 
quer se desfazer de suas "golden shares" - ações de classe especial que são 
retidas pela União e que lhe garantem, entre outras coisas, poder de veto para 
algumas decisões importantes nas empresas vendidas à iniciativa privada. 
Ontem, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, encaminhou ao Tribunal de 
Contas da União (TCU) uma consulta para saber como se livrar das "golden 
shares" que o governo mantém no momento em empresas como Vale, Embraer 
e Instituto de Resseguros do Brasil (IRB). Meirelles também quer que a venda 
da Eletrobras, prevista para o primeiro semestre de 2018, ocorra sem as ações 
de classe especial, ao contrário do que vinha sendo dito. 
 
O entendimento, preliminar, é de que as participações especiais do governo 
valeriam bilhões de reais e que a solução mais visível no momento é uma 
mudança na legislação que permita a extinção das "golden shares", hoje 
existentes mediante compensação financeira dos demais acionistas das 
empresas. Não se sabe, entretanto, se esses acionistas estariam dispostos a 
pagar e nem o valor de mercado das ações especiais. 
 
Impacto: Positivo. A notícia deve provocar uma pressão altista nos papeis das 
empresas citadas acima (Embraer, IRB, Vale e Eletrobras). A "golden share", 
muitas vezes, pode ser mal vista pelo mercado e ter um efeito negativo sobre o 
valor dos ativos. Mas ainda não há clareza sobre como o valor de mercado das 
"golden shares" poderia ser calculado. Poderia ser adicionado um prêmio sobre 
as outras classes de ações.  
 
A medida proposta por Henrique Meirelles é positiva, uma vez que deve haver 
uma menor interferência política nas decisões estratégicas da companhia, além 
de melhorar a estrutura de governança das empresas.  
Na Vale e no IRB, a União tem poder de veto para alterações no controle 
acionário e na atividade fim da empresa. No IRB, fusões, cisões e 
incorporações, bem como definição de políticas de resseguros podem ser 
vetadas pela União.  
 
Já as regras das "golden shares" na Embraer são mais atreladas a questões de 
segurança nacional. Um acionista com mais de 35% de participação, por 
exemplo, tem de pedir autorização ao governo para comprar mais ações da 
empresa. Acompanharemos o caso. 
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T icker Í nd ice Ú lt imo Var (1d) Var (1m) Var (1ano )

IBOV Ibovespa 72.151 0,03% 7,85% 19,99%

IBrX Ibrx 100 29.969 0,07% 7,75% 20,07%

IM OB Imobiliário 752 1,65% 3,84% 16,75%

INDX industrial 14.372 -0,09% 9,04% 9,86%

IFNC Financeiro 7.762 0,02% 6,40% 21,59%

ICON Consumo 3.542 0,43% 9,69% 12,97%

IM AT M aterias básicos 2.305 -0,63% 14,41% 61,49%

IEE Energia Elétrica 41.724 0,59% 3,07% 8,58%

UTIL Utilidade Pública 4.152 0,47% 2,76% 3,74%

IFIX FI Imobiliário 2.113 0,49% 1,86% 19,25%

IDIV Dividendos 3.988 0,35% 6,13% 30,50%

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

Cobre (USd/lb.) 313,7 0,27% 7,95% 24,22%

Ouro (USD/t oz.) 1.344,4 -0,01% 6,31% 15,33%

Prata (USD/t oz.) 18,0 0,47% 10,29% 11,16%

Plat ina (USD/t oz.) 1.016,6 0,75% 4,91% 11,48%

Paládio (USD/t oz.) 960,1 0,32% 10,46% 39,85%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 54,2 1,50% 3,28% -7,81%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 49,2 1,11% -1,07% -13,73%

Gasolina (USd/gal.) 167,2 -1,59% 7,80% 0,11%

Gás Natural (USD/M M Btu) 3,0 0,40% 5,93% -16,41%

Etanol (USD/gal.) 1,5 0,74% -3,59% 1,96%

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

M ilho (USd/bu.) 357,3 -0,35% -6,23% -5,99%

Soja (USd/bu.) 968,3 -0,03% 1,20% -2,12%

Café Robusta (USD/M T) 1.959,0 -0,51% -8,16% -8,93%

Café Arábica (USD/bag) 163,5 -1,03% -8,87% -6,20%

Açúcar (CNY/M T) 6.348,0 -0,33% 2,88% -8,19%

Boi Gordo (USd/lb.) 104,4 -0,69% -8,48% 3,98%



JBS: Venda de ativos da J&F pode estar em risco 
 
Segundo o jornal Valor Econômico, os compradores dos ativos vendidos pelo grupo J&F estão apreensivos com a possibilidade de o acordo de 
colaboração premiada dos irmãos Batista ser revisto. O que blinda os compradores dos ativos, e as empresas vendidas de problemas decorrentes 
dos crimes cometidos pelos irmãos Batista, é justamente o acordo de leniência fechado com o Ministério Público Federal em Brasília. Pela leniência, 
a holding J&F assumiu a responsabilidade pelos crimes cometidos e arcará sozinha com o pagamento da multa de R$ 10,3 bilhões em 25 anos. 
Assim, as demais empresas do grupo ficaram "limpas" e algumas, como Vigor, Alpargatas e Eldorado Celulose puderam ser vendidas a novo 
controladores para equacionar a situação financeira do grupo J&F. 
 
Impacto: Marginalmente negativo. O risco de outro encaminhamento gera incertezas no mercado. No entanto, segundo informações do jornal, 
entre os ativos já vendidos: (i) o contrato de venda da Vigor à mexicana Lala, que já foi assinado, possui cláusula que oferece proteção aos 
compradores caso a leniência não seja validada; (ii) o acordo entre J&F e Paper Excellence para venda do controle da Eldorado Celulose, fechado 
no sábado, a sua finalização estaria condicionada à homologação da leniência; e, por fim, (iii)  o contrato de venda da Alpargatas para a Itausa e 
Cambuhy, que deve ser finalizado em breve, também contaria com proteção aos compradores, com previsão de indenização em caso de problemas 
decorrentes dos atos praticados pela holding J&F.  
 
Dentre as empresas citadas, Alpargatas é tida como a empresa menos exposta a riscos de contaminação. A empresa foi comprada pela J&F há 
menos um ano quando precisou ser vendida e não se tem notícia de crimes cometidos dentro dela. Na delação, Joesley admitiu apenas ter pago 
propina para liberar o empréstimo da Caixa que financiou a compra da empresa. No entanto, a Eldorado Brasil é a mais vulnerável em um eventual 
cancelamento do acordo de leniência da holding. A empresa está envolvida em três operações da Polícia Federal - Sépsis, Greenfield e Cui Bono? -, 
e foi alvo de busca e apreensão em diferentes ocasiões, além de enfrentar uma ação judicial movida pelo doleiro Lúcio Funaro. Ontem, os papeis 
da JBS fecharam a sessão em R$ 7,87, com queda de 8,3%. As ações devem podem ficar pressionadas no curto prazo. 
 
 
Petrobras: Minoritário terá mais poder na nova BR 
 
Em comunicado divulgado ontem, a Petrobras informou que foram aprovados a reestruturação societária e o novo estatuto social da BR 
Distribuidora, principal ativo do plano de desinvestimentos da empresa. A Petrobras afirmou que a reestruturação teve o objetivo de tornar a 
governança da BR Distribuidora mais amigável ao mercado de capitais. Entre as novas regras aprovadas em assembleia geral extraordinária da BR 
está a adesão da empresa ao Novo Mercado, segmento máximo de governança da B3, com a emissão apenas de ações ordinárias. 
 
Ainda ontem, a Petrobras também iniciou a etapa de divulgação da oportunidade, ou teaser, do processo de venda de 90% da participação 
acionária que estatal possui na Transportadora Associada de Gás (TAG). Segundo a estatal, a TAG detém atualmente autorizações de longo prazo 
para operar e administrar um sistema de gasodutos de cerca de 4,5 mil km de extensão, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. 
 
Impacto: Positivo. Primeiro ponto, o principal driver da reestruturação societária da Petrobras, diz respeito aos acionistas minoritários, que terão 
mais poder no novo modelo da companhia. Assim, pelo menos três das dez vagas do conselho serão destinadas a representantes dos minoritários. 
A medida é positiva, e ressaltamos o interesse da empresa em favor de práticas mais transparentes de governança corporativa.  
 
Com relação ao IPO da BR Distribuidora e processo de venda da TAG, as medidas também são positivas, e devem destravar ainda mais valor para a 
Petrobras. A medida vai em linha com o programa de desinvestimentos da Petrobras, que pretende levantar US$ 21 bilhões no biênio 2017/2018. 
Mantemos uma visão positiva para a companhia que permanece em nossas carteiras recomendadas. Sustentamos nossa recomendação: (1) 
vendas de ativos; (2) melhora operacional, com ganhos de eficiência e produtividade; (3) desalavancagem financeira; e (4) IPO da BR 
Distribuidora. 
 
 
Rumo: Aumento de capital 
 
A Cosan Logísitca informou que a companhia e a Rumo estão analisando uma possível capitalização da Rumo por meio de uma oferta pública de 
ações. A Companhia informa que, caso a Rumo venha a implementar uma transação que envolva a emissão de novas ações, pretende participar da 
capitalização na condição de acionista, exercendo o seu direito de preferência ou prioridade, caso aplicável, conforme disposto na LSA e na 
regulamentação aplicável.  
 
Impacto: Positivo. A janela de captação está bastante favorável no mercado de capitais local, algo que indica uma alta probabilidade de uma 
operação bem sucedida. Vemos que essa transação equilibraria o balanço da companhia, reduzindo sua alavancagem financeira agressiva para um 
patamar mais conservador. No 2T17, o nível de alavancagem financeira da companhia atingiu 4,3x. O fato deve ser bem recebida pelo mercado.  
 
 
Sabesp: Assembleia Legislativa de SP aprova reorganização societária 
 
Ontem, por meio de Fato Relevante, a Sabesp informou que a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou o projeto de lei que permite a 
criação de uma nova empresa para exercer o controle sobre a estatal, com o objetivo de buscar mais investimentos na iniciativa privada. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. Esta proposta faz parte do projeto de reorganização societária da companhia, que permitirá atrair sócios privados 
para investir na capitalização e crescimento da empresa. O projeto agora segue para a sanção do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. 
Acreditamos que esta mudança poderá atrair investimentos relevantes para a Sabesp. 
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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 

06/set             

08:00 Brasil IGP-DI (MoM) Ago - - -0,30% 

08:00 Brasil IGP-DI (YoY) Ago - - -1,42% 

08:00 Brasil Indicadores do Mercado de Trabalho Ago - - - 

09:00 Brasil PIM: Produção Industrial Regional Jul - - - 

09:00 Brasil IPCA (MoM) Ago - - 0,24% 

09:00 Brasil IPCA (YoY) Ago - - 2,71% 

11:00 Brasil Produção Total de Veículos Ago - - 224763 

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

12:30 Brasil Fluxo Cambial Semanal 01-set - - - 

12:30 Brasil IC-Br (Índice de Preços de Commodities YoY) Ago - - 0,54% 

12:30 Brasil IC-Br (Índice de Preços de Commodities MoM) Ago - - -0,58% 

- Brasil Indicador de Atividade do Comércio Ago - - - 

- Brasil Anúncio da Taxa de Juros (%) - - - 9,25% 

09:30 EUA Balança Comercial (USD bilhões) Jul - -$44,0B -$43,6B 

10:45 EUA PMI Serviços Ago - - - 

11:00 EUA ISM Serviços Ago - 55 53,9 

15:00 EUA Livro Bege - - - - 



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 1,2860 -0,31 -4,8042 76,6241 06/09/2017

Treasury 5 anos 1,6512 0,60 -9,0599 47,8378 06/09/2017

Treasury 10 anos 2,0717 0,59 -8,4129 35,0522 06/09/2017

Treasury 30 anos 2,6897 0,34 -5,3589 20,9343 06/09/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,0891 -6,20 -1880,0000 67,3985 06/09/2017

TIPS (inflação) 5 anos -0,0276 -0,36 -126,7183 85,9040 06/09/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,2825 1,44 -38,8528 758,6626 06/09/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,8143 0,30 -15,6865 57,9938 06/09/2017

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

México 6,8820 -0,03 0,0440 19,0250 06/09/2017

Ásia

Japão 0,0120 100,00 -81,5380 166,6670 06/09/2017

Hong Kong 1,4490 -1,70 -5,3560 54,8080 06/09/2017

China 3,6890 -0,35 1,4020 31,1410 06/09/2017

Índia 6,5070 0,11 1,0250 -8,3260 06/09/2017

Austrália 2,6000 -2,80 -0,7630 36,6980 06/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,0110 -1,46 -14,0310 52,9500 06/09/2017

Alemanha 0,3410 0,89 -27,1370 407,2070 06/09/2017

França 0,6570 1,39 -12,1660 277,5860 06/09/2017

Espanha 1,5510 1,11 4,5850 66,9540 06/09/2017

Italia 2,0020 0,15 -0,9890 84,0070 06/09/2017

Portugal 2,8260 -0,53 -1,4300 -5,5800 06/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,5350 1,33 -16,9250 613,3330 06/09/2017

Bélgica 0,6590 1,39 -14,3040 483,1860 06/09/2017

Eslováquia 0,7710 -2,28 -11,6840 178,3390 05/09/2017

Eslovénia 0,9600 -1,54 -14,8180 28,8590 06/09/2017

Finlandia 0,3380 1,50 -28,2380 1590,0000 06/09/2017

Grécia 5,4950 -0,15 0,6040 -33,2320 06/09/2017

Irlanda 0,6690 2,14 -12,3200 80,8110 06/09/2017

Malta 1,2400 -3,13 -1,5873 33,3333 06/09/2017

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

México 98,42 -0,20 0,13 -35,41 06/09/2017

Chile 56,59 -0,22 -7,59 -15,75 06/09/2017

Brasil 187,94 -0,44 -3,67 -63,43 06/09/2017

Peru 72,69 0,47 -2,39 -26,42 06/09/2017

Colômbia 117,74 -0,51 -3,96 -45,99 06/09/2017

Venezuela 4925,92 0,14 17,69 977,39 06/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 06/09/2017

Alemanha 13,04 -2,82 -1,14 -3,13 06/09/2017

França 20,96 -0,44 18,54 -7,50 06/09/2017

Espanha 66,70 -0,29 1,59 -9,05 06/09/2017

Italia 143,55 -0,24 7,06 9,80 06/09/2017

Portugal 157,93 0,18 0,57 -125,28 06/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 17,86 -2,20 8,35 -7,85 06/09/2017

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 22.540 8.110 14.430 2.165 1.975 7.680

Investidor Estrangeiro 175.622 172.557 3.065 (10.132) (20.092) (97.377)

Investidor inst itucional 193.894 204.272 (10.378) 7.877 17.547 95.792

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 6.129.767 6.614.932 (485.165) 26.815 247.452 448.515

Investidor Estrangeiro 4.223.045 4.698.430 (475.385) 30.631 (6.002) (307.207)

Investidor inst itucional 11.742.177 10.637.188 1.104.989 (59.773) (248.399) (150.774)

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 210.565 86.288 124.277 3.370 96.374 138.693

Investidor Estrangeiro 151.413 174.804 (23.391) 4.835 (15.400) (50.626)

Investidor inst itucional 153.295 257.936 (104.641) (7.500) (64.074) (74.112)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.195.314 1.284.142 (88.828) (142) (58.546) (68.525)

Investidor Estrangeiro 854.159 544.123 310.036 63 56.025 65.482

Investidor inst itucional 941.723 1.172.106 (230.383) 96 909 1.449

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.405.879 1.370.430 35.449 3.228 37.828 70.168

Investidor Estrangeiro 1.005.572 718.927 286.645 4.898 40.625 14.856

Investidor inst itucional 1.095.018 1.430.042 (335.024) (7.404) (63.165) (72.663)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 2,17% 0,22%

10% CCRO3 CCR 0,92% 0,09%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 1,77% 0,18%

10% KLBN11 Klabin 3,68% 0,37%

10% EQTL3 Equatorial 2,16% 0,22%

10% IGTA3 Iguatemi -0,40% -0,04%

10% ITSA4 Itaúsa 1,96% 0,20%

10% M RVE3 M RV 2,37% 0,24%

10% PETR4 Petrobras 5,57% 0,56%

10% VALE3 Vale 1,48% 0,15%

Desempenho 05/set Setembro

Guide 0,40% 2,17%

Ibovespa 0,03% 1,86%
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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 1,85% 0,37%

20% CPLE6 Copel 0,52% 0,10%

20% CSAN3 Cosan 1,45% 0,29%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 1,00% 0,20%

20% TAEE11 Taesa 2,53% 0,51%

Desempenho 05/set Setembro

Guide 0,04% 1,47%

IDIV 0,35% 2,09%

Desempenho 05/set Setembro

Guide 0,02% 2,35%

Ibovespa 0,03% 1,86%

Desempenho 05/set Setembro

Guide 0,02% 0,76%

IFIX 0,49% 1,37%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BTOW3 B2W Digital 2,16% 0,22%

10% BVM F3 B3 2,17% 0,22%

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

10% EQTL3 Equatorial 2,16% 0,22%

10%  GGBR4 Gerdau 6,50% 0,65%

10% KLBN11 Klabin 3,68% 0,37%

10% M OVI3 M ovida -1,58% -0,16%

10% M RVE3 M RV 2,37% 0,24%

10% PETR4 Petrobras 5,57% 0,56%

10%  VIVT4 Vivo 0,33% 0,03%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 2,75% 0,69%

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF 1,22% 0,06%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 0,34% 0,07%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 1,14% 0,17%

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

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 0,39% 0,04%
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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 

 


