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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: No cenário internacional, ativos de risco mostram desempenho 
misto. Nos EUA, espera-se o furacão Irma. As condições financeiras por lá 
seguem favoráveis, e chama a atenção a queda dos juros longos, e o ceticismo 
do mercado quanto às novas elevações de juros do Fed. Na Europa, Draghi 
mostra cautela quanto à recente valorização do euro frente ao dólar. Por fim, 
no Brasil, o noticiário se mostra mais favorável a Temer, após reviravolta da 
Lava Jato. O BC cortou a Selic em 100 pontos base, para 8,25%. 
 
Cenário Externo: juros de 10 anos em queda, e furacão Irma no radar. 
 
Europa: novos detalhes no próximo mês. Mario Draghi, o presidente do BC 
europeu, fez discurso ontem (5ª, dia 7), após anunciar a manutenção das taxas 
de juros da região. Todos querem pistas sobre o processo de normalização das 
políticas monetárias , mas Draghi dará mais detalhes na próxima reunião, em 
outubro (26). Acreditamos que o BC europeu deva ser muito cauteloso em suas 
sinalizações, de modo a não continuar contribuindo para a valorização do euro 
frente ao dólar, que já está acima de US$1,20.  
 
EUA: um novo furacão a caminho. A chegada do furacão Irma, ao sul da 
Florida, nos EUA, provoca evacuações da população nunca antes vistas no país. 
Embora tenha recuado de Categoria 5 para 4, esperam-se estragos fortes, e as 
ações de seguradoras seguem em baixa. Na região, outros 2 furacões vão 
sendo monitorados: José e Katia. Estes eventos devem afetar de forma 
negativa, ainda que de forma pontual, o ritmo de atividade do país.  
 
EUA: um ceticismo generalizado. O mercado segue cético quanto às novas 
elevações de juros do Fed. Segundo cálculos da Bloomberg, atribui-se uma 
probabilidade de apenas 22% à 3ª elevação de juros de 2017. Há 1 mês, era 
41%. E chama a atenção: apesar da economia aquecida, a inflação segue 
baixa, e isso mantém tal ceticismo quanto aos planos traçados pelo Fed.  
 
EUA: condições financeiras favoráveis. Os juros dos títulos de 10 anos do país, 
que servem de parâmetro no mercado internacional, seguem em baixa. Hoje, 
chegaram a oscilar ao redor de 2,01%. No início do ano, operavam ao redor de 
2,44%. Embora possa ajudar a sustentar os mercados acionários, é algo que 
chama a atenção. Mais: num momento de normalização de juros de curto prazo 
do Fed, esperava-se um movimento contrário há alguns meses. 
 
Para hoje, pouca coisa na agenda. Nos EUA, 2 destaques: (i) discurso de  
Patrick Harker (9h45), do Fed; e (ii) estoques do atacado (11h). Na Zona do 
Euro, não há indicadores nesta sessão. 
 
Brasil: Selic recua; e noticiário político contribui para a redução do 
risco-país. 
 
Rumo aos 7,0% -- parte I. O banco central, em linha com o esperado (e 
precificado), cortou a Selic de 9,25% para 8,25%, na última 4ª, dia 6. Mais: o 
comunicado dá a entender que a Selic pode chegar a 7,0% até o final do ano. 
 
Rumo aos 7,0% -- parte II. Ainda há 2 reuniões do COPOM pela frente: em 
outubro (dias 24 e 25), espera-se uma “redução moderada” do ritmo de cortes 
(possivelmente -0,75 p.p.) e, em dezembro (dias 5 e 6), um “encerramento 
gradual” (possivelmente -0,50 p.p.). As aspas foram retiradas do comunicado 
do próprio BC. 
 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/copomcomunicados/16260


Continuação do cenário Brasil 
 
Rumo aos 7,0% -- parte III. Será importante monitorar o cenário até lá. Afinal, há relativa flexibilidade quanto aos próximos passos da Selic. 
Importante: no final deste mês, sairá o Relatório Trimestral de Inflação do BC – documento que é usado para atualizar as projeções do BC, e que 
traz estudos que podem servir de “pistas” para o mercado.  
 
Devagarinho até embaixo. A inflação segue “bastante favorável”, afirmou o BC. Lembramos: na última 4ª, o IBGE divulgou o IPCA de agosto. 
Abaixo do esperado, a inflação em 12 meses passou de 2,71% para 2,46%. Apesar dos reajustes de preços administrados (como combustíveis e 
energia elétrica, por exemplo), a deflação de alimentos continua a puxar o índice para baixo. 
 
Devagarinho até em cima. Não há nenhum indicador econômico para destacar hoje. Mas vale notar: dados recentes, mais fortes, têm contribuído 
para que as projeções de PIB deste e do próximo ano sejam revisadas para cima. Acredita-se que a Fazenda pode começar a trabalhar com um 
crescimento de 0,7% em 2017, e não mais 0,5%; e de 2,5% para 2018, e não mais 2,0%. 
 
Noticiário favorável – parte I. No front político, o ambiente segue mais favorável a Temer, e a agenda de reformas parece ganhar fôlego. Claudia 
Safatle, do Valor, comenta sobre a “janela” de oportunidade para fazer a reforma da previdência. Temer tem surpreendido boa parte do mercado: é 
“o governo que em um curto espaço de tempo mais aprovou reformas estruturais importantes para a economia”. 
 
E os mercados hoje? Condições financeiras ainda frouxas lá fora (juros americanos em baixa; dólar fraco; e commodities firmes) são ventos a 
favor, ainda. Por aqui, o noticiário tem fortalecido o governo Temer, e afasta, em alguma medida, o “risco-eleições”, em nossa opinião. Estes 
fatores devem contribuir de forma positiva para os mercados locais.  
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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 
 
Inflação fraca em agosto 
 
O IPCA 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 
pesquisa da Bloomberg. Para resumir: a deflação dos preços de 
alimentos compensou reajustes de preços administrados (como 
combustíveis e energia elétrica, por exemplo). Basta notar: em agosto, os 
preços livres registraram queda de 0,31% frente a julho, enquanto os preços 
administrados subiram 1,73%. Registre-se: considerando o IPCA, temos que os 
preços “livres” têm um peso de aproximados 75%, enquanto os 
“administrados” um peso de quase 25%. 
 
A seguir, 3 pontos mais detalhados: 
 
(i) Alimentos puxam para baixo. A deflação de “Alimentação e Bebidas” 
continua forte: -1,07% frente a julho, após ter recuado 0,47% no mês anterior. 
A queda de agosto contribuiu com uma queda de 27 pontos base (p.b.). Vale 
notar: pelo 4º mês seguido, este grupo de “Alimentação e Bebidas” tive 
deflação, reflexo ainda da safra recorde. 
 
(ii) Transportes e Habitação puxam para cima. Estes 2 grupos, por conta 
de reajustes de preços administrados, têm evitado uma inflação ainda mais 
baixa. A seguir, um breve comentário sobre cada 1 destes grupos. 
 
      a.“Transportes” subiu 1,53% frente a julho, contribuindo com 0,27 p.b. no 
IPCA total de agosto. Isto, portanto, anulou os -0,27 p.b. de contribuição do 
grupo de “Alimentação e Bebidas”. Ao abrir o grupo de “Transportes”, temos 
que se destaca a elevação dos preços de “combustíveis” para veículos, que 
subiram 6,67% (e que, dado o peso de quase 5% no IPCA deste item, 
contribuiu com 32 pontos base na inflação do mês); 
 
      b. “Habitação” subiu 0,57% frente a julho, contribuindo com 8,9 p.b. no 
IPCA total de agosto. Aqui, destaca-se a alta de “energia elétrica residencial”, 
que subiu 1,97%, contribuindo com quase 7 p.b. na inflação total do mês. Esta 
relacionado à tarifa vermelha, adotada pela Aneel. 
 
(ii) A difusão segue baixa. O índice de difusão segue em níveis 
historicamente baixos, embora tenha subido de julho a agosto, indo de 41,8% 
para 46,3%. Em agosto de 2016, por exemplo, a difusão estava em 63,5%. Ou 
seja: não só a inflação está baixa, como baixa e disseminada. Isto é algo que 
também contribui para que o banco central continue com a queda de juros. 
 
Selic recua para 8,25% 
 
O banco central, em linha com o esperado (e precificado), cortou a Selic de 
9,25% para 8,25%, na última 4ª, dia 6. Mais: o comunicado dá a entender que 
a Selic pode chegar a 7,0% até o final do ano. O mercado deve começar a 
precificar algo mais próximo deste patamar, em nossa opinião. Ainda há 2 
reuniões do COPOM em 2017: em outubro (dias 24 e 25), espera-se uma 
“redução moderada” do ritmo de cortes (possivelmente -0,75 p.p.) e, em 
dezembro (dias 5 e 6), um “encerramento gradual” (possivelmente -0,50 p.p.). 
As aspas foram retiradas do comunicado do próprio BC. Será importante 
monitorar o cenário até lá. Afinal, há relativa flexibilidade quanto aos próximos 
passos da Selic. Importante: no final deste mês, sairá o Relatório Trimestral de 
Inflação do BC – documento que é usado para atualizar as projeções do BC, e 
que traz estudos que podem servir de “pistas” para o mercado.  
 
 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/copomcomunicados/16260


Continuação do cenário Brasil 
 
Selic recua para 8,25% 
 
Outras avaliações sobre o comunicado: a avaliação sobre a economia melhorou (agora, o BC fala em indicadores “compatíveis com a recuperação 
gradual da economia”, e não mais numa “estabilização”, apenas); o cenário externo segue favorável (bom crescimento e condições financeiras 
favoráveis); e inflação que “permanece bastante favorável”. O BC reconhece que a conjuntura econômica demanda política monetária 
“estimulativa” – ou seja, juros abaixo do neutro. Em relação a isso, vale notar: o BC continuará avaliando o nível do juro neutro, que tende a cair 
com a aprovação de reformas (como a MP 777, a da previdência, etc.). 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos mercados locais 
 
Na última 4ª, dia 6, o Ibovespa subiu 1,75%, aos 73,412 mil pontos. O CDS de 5 anos recuou 1,46%, aos 186 pontos base. O dólar recuou 0,55%, 
cotado a R$3,0901. Por fim, na B3, o DI para jan/21 recuou 12 pontos base, para 8,95%. Em suma: foi um dia favorável para os mercados locais.  
 

Cenário Externo 
 
EUA: por “motivos pessoais”, Fischer deixa o Fed 
 
Na última 4ª, dia 6, o vice-presidente do Fed, Stanley Fischer, surpreendeu ao mercado. Anunciou a sua saída, que se dará “ao redor do dia 13 de 
outubro”. Ou seja: daqui a aproximadamente 1 mês. Em carta enviada ao presidente Trump, Fischer alegou questões pessoais. Aproveitou para 
frisar que a economia continuou a se fortalecer no período em que esteve no Fed, e relembrar que, aprendidas as lições da crise financeira, a 
maior regulação foi capaz de fortalecer o sistema financeiro, e, com isso, gerar mais prosperidade ao país. 
 
Zona do Euro: banco central deixa os detalhes para outubro 
 
Mario Draghi, o presidente do BC europeu, fez discurso ontem (5ª, dia 7), após anunciar a manutenção das taxas de juros da região. Todos 
querem pistas sobre o processo de normalização das políticas monetárias , mas Draghi dará mais detalhes, provavelmente, na próxima reunião, em 
outubro (26).  
 
O BC projeta um crescimento de 2,2% do PIB neste ano, 1,8% em 2018 e 1,7% em 2019. Estas têm sido revisadas para cima nos últimas meses. 
Quanto à inflação, prevê 1,5% para este ano, 1,2% em 2018 e 1,5% em 2019. Aqui, na comparação com as projeções recentes, as revisões foram 
baixistas, refletindo em grande parte os efeitos da apreciação do euro frente ao dólar. 
 
Em suma: acreditamos que o BC europeu será muito cauteloso em suas sinalizações sobre o desmonte das políticas expansionistas nos próximos 
trimestres, de modo a não continuar contribuindo para a valorização do euro frente ao dólar, que já está acima de US$1,20, e que tem mantido 
certa pressão de baixa sobre a inflação. 
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https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2017/html/ecb.is170907.en.html


Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
Cemig: Cemig vai questionar na justiça decisão do TCU 
 
Segundo apurou a agência Estado, a Cemig pretende questionar na Justiça a 
decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de suspender as negociações 
abertas pelo governo federal para discutir a renovação das concessões das 
usinas São Simão, Jaguara e Miranda. O diretor jurídico da estatal, Luciano 
Ferraz, afirmou que a intenção da companhia é obter uma liminar que 
suspenda os efeitos da decisão do TCU de forma que a empresa possa manter 
as tratativas. 
 
Segundo o TCU, negociar com a Cemig paralelamente ao andamento do leilão 
reduz a "atratividade" da licitação e, com isso, prejudica a obtenção do melhor 
resultado no processo. Outro problema do caso também seria a falta de 
"motivação" do governo federal para reabrir negociações com a Cemig depois 
de já ter se manifestada contra as propostas de acordo apresentadas pela 
estatal mineira. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. Conforme abordamos nos últimos dias, os 
representantes do governo já indicaram que aceitariam negociar com a Cemig, 
um eventual acordo para que a empresa continue com as usinas sob controle, 
mas não abrem mão da receita pretendida com a relicitação - ao menos R$ 11 
bilhões que irão ajudar nas contas fiscais do governo. Ferraz, diretor jurídico da 
Cemig, tem afirmado que as negociações estavam avançando, seja do ponto de 
vista jurídico - de possibilitar a renovação da concessão – ou do ponto de vista 
econômico-financeiro - de encontrar os recursos para que a Cemig pudesse 
fechar os contratos, já que a companhia enfrenta atualmente uma delicada 
situação financeira, de alto endividamento. A relicitação das usinas tem 
enfrentado forte resistência de políticos e atualmente uma liminar concedida 
pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região suspende a realização do leilão. 
Vale lembrar que essas usinas (Jaguara, Miranda e São Simão) respondem por 
cerca de 40% da capacidade de geração da Cemig, e a perda dessas usinas 
podem impactar negativamente nos resultados da estatal. 
 
 
Marcopolo: amplia suspensão de atividades até 15 de setembro 
 
Segundo comunicado ao mercado, a Marcopolo decidiu estender até o dia 
15/09 (sexta-feira) a dispesa de 4,5 mil funcionários devido ao incêndio que 
atingiu as instalações da unidade de plásticos e derivados em Caxias do Sul 
(RS).  
 
Impacto: Marginalmente negativo. As causas do incêndio ainda são apuradas. 
Segundo a Marcopolo, a empresa está totalmente mobilizada para retomar as 
atividades produtivas o mais rápido possível. Para isso, estruturou um comitê 
responsável pela coordenação de todas as ações necessárias para esta 
retomada, junto às diversas áreas envolvidas. 
 
 
Natura: Empresa conclui aquisição de 100% das ações da The Body Shop 
 
Ontem, a Natura anunciou a conclusão da compra da marca britânica de 
cosméticos “The Body Shop”, em um valor estimado em €1,0 bilhão. A Natura 
adquiriu a totalidade das ações emitidas pela The Body Shop, anteriormente 
detidas pela L'Oréal. "Todas as condições precedentes para o fechamento da 
operação foram cumpridas, incluindo as aprovações pelas autoridades de 
defesa da concorrência no Brasil e nos EUA.  
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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%



Natura: Empresa conclui aquisição de 100% das ações da The Body Shop 
 
Impacto: Neutro. Com a aquisição da The Body Shop, a Natura informou que deu um passo decisivo para fundação de um grupo de cosméticos 
multicanal que reúne três marcas fortes - Natura, The Body Shop e Aesop. Combinadas, as três marcas têm operações em 69 países, 18 mil 
colaboradores, 3.200 lojas e 1,8 milhão de consultoras.  
 
A marca The Body Shop foi fundada em 1976 pela empresária britânica Anita Roddick, que se destacou ao implementar o fim do teste de produtos 
em animais. Em 2006, a empresa foi vendida ao grupo francês L’Oréal por £ 652 milhões. A rede de cosméticos focada em produtos inovadores e 
naturais foi vítima de crescente concorrência de novas marcas oferecendo produtos similares e tem enfrentado forte queda nas vendas, 
principalmente no mercado britânico. Portanto, será um desafio para a Natura retomar as vendas da empresa, por outro lado, a companhia tem o 
mesmo DNA da Natura, com produtos naturais e cuidado com o meio ambiente. 
 
 
Petrobras: Cia quer fazer IPO da BR até o fim do ano 
 
A Petrobras pretende fazer o IPO (oferta pública inicial de ações) da BR Distribuidora até dezembro, caso o mercado esteja favorável. No entanto, 
segundo o jornal Valor Econômico, o presidente do conselho de administração da estatal, Nelson Carvalho, alertou que a realização da operação no 
prazo previsto depende, também, de fatores externos, como questões regulatórias. A expectativa do conselho da Petrobras é ofertar uma 
participação entre 25% e 40% do capital da BR Distribuidora no IPO. 
 
Impacto: Positivo. Conforme temos abordado nas últimas semanas, a estratégia deve destravar ainda mais valor para a Petrobras, e a distribuidora 
de combustíveis é o principal ativo do plano de desinvestimentos da estatal, cuja meta é levantar US$ 21 bilhões até o fim de 2018. Esperamos que 
a oferta ocorra até o final deste ano. A medida vai em linha com o Plano Estratégico e Plano de Negócios e Gestão 2017 – 2021, tem como foco: 
(a) redução da alavancagem financeira; (b) redução nos investimentos futuros e significativo corte de custos operacionais; e (c) foco na gestão 
estratégica empresarial. 
 
Para a B3, a notícia também é positiva uma vez que já vimos, neste últimos meses, um aumento nas ofertas dos mercados de capitais – Ômega, 
Carrefour, IRB Brasil e Biotoscana. Consideramos ainda, a janela entre setembro e outubro como muito propícia para o aumento dessas ofertas das 
companhias. Em relação a BR Distribuidora, esperamos que a oferta seja bem sucedida e pavimente o caminho para outras ofertas. Observamos 
que a estrutura de capital das empresas estão com um passivo elevado, o que pode aumentar a procura por ofertas para equilibrar a relação de 
alavancagem financeira. 
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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 

08/set             

09:45 EUA Discurso de P. Harker (Fed Filadélfia) - - - - 

11:00 EUA Estoques no Atacado (MoM) Jul - - - 

16:00 EUA Crédito ao Consumidor (USD bilhões) Jul - - $12,397B 

22:30 China CPI (YoY) Ago - - 1,40% 

22:30 China PPI (YoY) Ago - - 5,50% 



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. “ 
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