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

S&P 500 EUA 2.550 0,20% 3,62% 14,81%

Dow Jones EUA 22.810 -0,05% 4,85% 15,11%

Nasdaq EUA 6.079 0,24% 2,60% 24,91%

M EXBOL M éxico 50.470 -0,71% -0,68% 4,99%

FTSE R. Unido 7.465 -0,24% 1,71% 8,62%

DAX Alemanha 12.956 0,08% 5,32% 13,00%

CAC 40 França 5.360 0,05% 4,82% 10,22%

IBEX 35 Espanha 10.245 0,79% 1,21% 10,00%

FTSE M IB Italia 22.390 0,24% 3,42% 20,29%

PSI Portugal 5.392 -0,61% 5,33% 19,82%

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

CSI 300 China 3.882 1,19% 1,35% 17,28%

Shangai Comp China 3.374 0,76% 0,22% 8,72%

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

Nikkei 225 Japão 20.691 0,30% 7,35% 8,25%

Topix Japão 1.687 0,28% 5,87% 11,10%

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

Dólar Index 93,654 -0,16% 2,52% -8,37%

Euro (USD/EUR) 1,175 0,13% -1,74% 11,68%

Libra (USD/GBP) 1,317 0,78% 0,04% 6,71%

Franco Suiço 0,979 -0,08% -2,31% 4,10%

Real 3,165 0,30% -1,96% 2,85%

Peso mexicano 18,627 0,52% -5,11% 11,28%

Dólar Australiano 1,289 0,14% 3,49% -7,18%

Iene 112,670 0,04% -2,94% 3,81%

Iuan 6,623 -0,46% -1,41% 4,87%

Rúpia 65,360 -0,02% -2,19% 3,92%

Lira Turca 3,714 2,68% -8,26% -5,14%

Rand Sulafricano 13,788 0,29% -5,84% -0,35%

Bom dia, 
  
Resumo: Nos mercados internacionais, será dia de menor liquidez, por conta 
de feriado nos EUA. Ativos da Espanha apresentam melhora, após 
manifestações de ontem contrárias à separação. Na China, dados mostram 
crescimento modesto no 3º tri. No Brasil, a semana também é mais curta 
(feriado na 5ª, dia 12), e o governo está de olho na denúncia contra Temer. A 
inflação segue benigna, e o mercado mantém projeção de Selic em 7,0% até o 
final do ano. 
 
Cenário Externo: feriado nos EUA; Catalunha no radar; e China 
moderada. 
 
Uma pausa (para pensar)... É feriado nos EUA (Columbus Day) – algo que 
manterá seus mercados fechados e, com isso, a liquidez ficará prejudicada nos 
mercados internacionais. A partir de amanhã, tudo volta ao normal. Para hoje, 
não há destaques na agenda “macro”, nem discursos dos dirigentes do Fed. 
Analistas ainda digerem os números do mercado de trabalho (fracos), que 
foram afetados pelos furacões (e não parecem alterar à boa dinâmica recente). 
 
Podemos conversar? A situação na Catalunha segue indefinida. Ontem, 
domingo, manifestações contrárias à separação ganharam forças por lá. O 
parlamento da região se reunirá nesta semana, e o líder da região, Carles 
Puigdemont, pode declarar a independência amanhã (3ª). O primeiro-ministro 
espanhol, Mariano Rajoy, pode tomar medidas mais graves... 
 
China: um crescimento moderado... Na Ásia, o índice de Xangai, na volta de 
feriado chinês, terminou em alta. O país tem mostrado um avanço econômico 
moderado no 3º tri, apesar da desaceleração em setembro. Aqui, vale dizer: 
saíram os índices PMI, referentes a setembro. Considerando a economia como 
um todo, este passou de 52,4 para 51,4. Segue acima de 50 e, portanto, 
sinaliza expansão da atividade à frente.  
 
E o Nobel vai para... O professor da Universidade de Chicago, Richard Taler, foi 
premiado com o Sveriges Riksbank Prize, conhecido como o “Nobel da 
Economia”, por “entender a psicologia da economia”, afirmou o comitê. O 
americano, o 79º a receber o prêmio, receberá US$1,1 milhão, como 
reconhecimento.  
 
E os mercados? As bolsas da Europa (com a exceção dos ativos espanhóis) 
mostram maior cautela, em meio à menor liquidez global. Ainda assim, o viés é 
de leve alta, após ganhos na bolsa da China. O dólar recua frente a seus 
principais pares. Commodities apresentam viés de baixa, embora o minério de 
ferro tenha registrado alta de 0,69%, a US$62,67/ton.  
  

Brasil: menos de 1 ano para as eleições... 
  

Front político: Carnelós hoje... A semana será mais curta por aqui, por conta do 
feriado de 5ª (dia 12). O governo estará concentrado na denúncia contra o 
presidente Temer, que se reúne hoje com o advogado Eduardo Carnelós, para 
fechar a estratégia de sua defesa. 
 
Front político: Andrada amanhã... Para amanhã (3ª, dia 10), está marcada a 
leitura do relatório sobre a denúncia, na CCJ da Câmara. O relator, Bonifácio de 
Andrada (PSDB-MG), deve apresentar um texto favorável a Temer. Mas vale 
dizer: no Estadão de hoje, comenta-se que Andrada não descarta pedir mais 
prazo para apresentar seu parecer. Também vale notar: o PSDB ainda mostra 
rachas importantes... 



Continuação do cenário Brasil 
 
Já faltam menos de 1 ano para as eleições... Afinal, está marcada para o dia 7 de outubro. Ontem, pesquisa Datafolha mostrou que o tucano João 
Dória tem perdido fôlego – tema que continuará a ser monitorado de perto. Vive um dos piores momentos no PSDB. Jair Bolsonaro (PSC-RJ), por 
outro lado, tem sido bem posicionado nas últimas pesquisas, e se apresenta como “liberal”, com “discurso simpático aos investidores”, chegou a 
dizer a Folha hoje. 
 
Inflação: ainda muito benigna... A inflação de setembro, medida pelo IPCA, mostrou alguma aceleração, embora siga apresentando comportamento 
favorável no curto prazo. Subiu 0,16% frente a agosto (esperava-se 0,09%). Em 12 meses, passou de 2,46% para 2,54% (esperava-se 2,47%). 
Hoje, saiu o IGP-DI de setembro: acelerou 0,62% frente a agosto, pouco acima dos 0,50% esperados. Em 12 meses, passou de -1,61% para -
1,04%. 
 
Ajuste das expectativas... Segundo o Boletim Focus: o mercado revisou o IPCA deste ano para cima, de 2,95% para 2,98%, mas reduziu a 
expectativa para 2018, de 4,06% para 4,02%. Espera-se crescimento de 0,70% para o PIB deste ano, e 2,43% para 2018. Quanto à Selic, 
esperam-se os mesmos 7,0%, para o final de 2017 e 2018. 
 
E os mercados locais? Em dia de mercados americanos fechados, esperamos oscilações mais modestas. Podemos ver até correções, já observando 
leve alta na percepção de risco-país, medida pelo CDS de 5 anos (por volta de 185 pontos base). 
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Juros 
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P ro jeçõ es

Hoje 7 dias Hoje 7 dias

IPCA (%) - A/A 2,98 2,95 4,02 4,08

IGP-M  (%) - A/A -0,82 -0,80 4,44 4,44

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

PIB (%) - A/A 0,70 0,70 2,43 2,38

Prod. Ind. (%) - A/A 1,18 1,05 2,40 2,40

Balança com. (US$ bi) 63,03 62,00 50,85 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 7,44 -0,27 -2,00 7,46 7,44

DI jan 19 7,34 0,00 0,00 7,35 7,34

DI jan 20 8,24 -0,72 -6,00 8,25 8,24

DI jan 21 8,94 -1,00 -9,00 8,95 8,92

DI jan 22 9,38 -1,06 -10,00 9,39 9,38

DI jan 23 9,62 -1,34 -13,00 9,63 9,61

DI jan 24 9,77 -1,46 -14,50 9,99 9,75

DI jan 25 9,93 -1,59 -16,00 9,94 9,91

DI jan 26 10,01 -1,62 -16,50 10,25 10,00

Variação

8,24

8,94

9,38

9,62
9,77

9,93
10,01

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: os mesmos 7,0% 
 
Segundo o Boletim Focus, divulgado hoje pelo BC, o mercado revisou o IPCA 
deste ano para cima, de 2,95% para 2,98%, mas reduziu a expectativa para 
2018, de 4,06% para 4,02%. Espera crescimento de 0,70% para o PIB deste 
ano, e 2,43% para 2018. Quanto à Selic, espera os mesmos 7,0%, para o final 
de 2017 e 2018. O mercado, portanto, segue com projeções muito favoráveis. 
Vale notar: a inflação de curto prazo, apesar da alta da semana passada 
(IPCA), segue apresentando comportamento benigno.   
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
 
Na semana passada, o Ibovespa acumulou alta de 2,37%, e terminou aos 
76,054 mil pontos. O dólar recuou 0,22%, cotado a R$3,1555. A percepção de 
risco-país, medida pelo CDS de 5 anos, também recuou: -5,26%, a 185 pontos 
base. Na B3, vimos um ajuste, com o DI para jan/21 subindo 14 pontos base, 
para 8,92%, por exemplo. O DI para jan/18, mais curto, por outro lado, recuou 
7 pontos, para 7,44%.  
 

Cenário Externo 
 
EUA: mercado de trabalho impactado pelos furacões 
 
O mercado de trabalho americano refletiu, em setembro, os furacões que 
atingiram o país nas últimas semanas. Houve uma contração de 33 mil vagas, 
contra os +80 mil esperados pelo mercado, segundo a Bloomberg, após criação 
de 169 mil vagas em agosto. A taxa de desemprego, no entanto, recuou: de 
4,4% para 4,2%. Mais: os salários-hora subiram 2,9% a/a, acima dos 2,6% 
esperados. 
 
Ou seja: apesar da contração de vagas (efeito que é considerado pontual), o 
mercado segue aquecido por lá. Claro que a melhora dos salários-hora também 
é reflexo de um “efeito composição” – ou seja, a saída de trabalhadores de 
renda menor, que por si só já ajudaria a elevar a média. Ainda assim, os dados 
divulgados na última 6ª, dia 6, não alteraram a tendência e a perspectiva do 
mercado. Segue um mercado de trabalho aquecido, que tende a elevar a 
inflação à frente, e dará espaço para que o Fed, de forma gradual, suba os 
juros. 
 
EUA: probabilidade de juros mais altos aumenta 
 
Segundo cálculos da Bloomberg, o mercado atribui hoje uma probabilidade de 
alta de juros até dezembro de 80%. Uma semana atrás era de 70%. 
Continuamos acreditando que o cenário-base do Fed, de nova elevação de 
juros até o final do ano, deve se concretizar. Com isso, esperamos que a 
sustentação do dólar ao redor do mundo continue à frente. 

http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20171006.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20171006.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20171006.pdf


Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
B3: Neoenergia decide adiar oferta inicial de ações 
 
Segundo o jornal Valor Econômico, a Neoenergia decidiu adiar a realização de 
sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) depois que investidores 
atribuíram à empresa um valor menor do que aquele esperado por seus 
acionistas. A espanhola Iberdrola, o Banco do Brasil (BB) e a Previ (fundo de 
pensão dos funcionários do BB) - sócios da Neoenergia - estimavam um valor 
de mercado de cerca de R$ 20 bilhões para a elétrica. No entanto, sondagens 
preliminares com investidores (processo conhecido como "pilot fishing") 
apontaram para uma avaliação menor, de algo em torno de R$ 15 bilhões.  
 
Impacto: Neutro. Já observamos as divergências entre os valores atribuídos por 
investidores e os sócios de empresas que participam do processo de IPO. 
Eneva, Movida, Omega e Camil já tiveram seus preços das ações reduzidas 
para concluírem suas ofertas inicial. Sem contar Tivit e Unidas, que optaram 
por cancelar os IPO’s. Mas ainda assim, consideramos essa janela entre 
outubro e dezembro como muito propícia para o aumento dessas ofertas. 
 
Vale lembrar que a Neoenergia previa estrar na bolsa de valores próximo do 
fim deste mês. No entanto, o processo deve ser retomado após a divulgação 
dos números do 3º trimestre. Assim, o IPO deve ficar mais para o fim do ano. 
Com a transferência de data, o IPO da Neoenergia pode coincidir com a 
abertura de capital da BR Distribuidora, fato este que pode criar uma 
competição pelo capital a ser investido pelos investidores.  
 
Com relação ao IPO da Neoenergia, a operação tem como objetivo dar liquidez 
para dois de seus acionistas minoritários, o Banco do Brasil e a Previ. A 
empresa é controlada pela Iberdrola, que detém 52,45% das ações. A 
Neoenergia também aproveitará o IPO para vender novas ações e obter 
recursos para investir na área de geração de energia. 
 
 
Eletrobras: MP da Eletrobras deverá resolver dívida com gás 
 
Segundo o jornal Valor Econômico, o governo estuda incluir na Medida 
Provisória que tratará da desestatização da Eletrobras uma solução ao impasse 
relativo às despesas bilionárias da estatal com a compra de gás natural. O 
insumo é usado na geração de energia no Amazonas. Na prática, a ideia é 
pacificar a questão, o que daria condições para a privatização da Amazonas 
Distribuidora de Energia e para a pulverização do controle da holding. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A medida é positiva e deve colocar uma 
solução no impasse entre a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
Eletrobras e o ministério de Minas e Energia (MME), com relação às contas da 
estatal relativa à Conta de Consumo de Combustível (CCC). 
 
A Aneel entende que o custo relacionado à infraestrutura construída para 
transportar o gás natural no Amazonas não deve ser cobrado da Eletrobras, 
uma vez que se trata de um investimento inserido em uma política energética 
governamental. Assim, a Aneel determinou que a Amazonas Distribuidora, 
subsidiária da Eletrobras, ressarcisse em R$ 3 bilhões a CCC. Já a Eletrobras e 
o MME dizem que a estatal tem a receber R$ 2 bilhões da CCC.  
 
Vale lembrar que no início do ano, a dívida total da Eletrobras com a Petrobras 
chegava a R$ 16,7 bilhões. Desse montante, um valor de R$ 10,1 bilhões já foi 
repactuado. Os R$ 6,6 bilhões restantes estão em negociação. A expectativa do 
governo é que a negociação seja concluída ainda este ano. 
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Hora

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

IBOV Ibovespa 76.055 -0,73% 4,07% 24,46%

IBrX Ibrx 100 31.537 -0,65% 3,91% 24,82%

IM OB Imobiliário 776 -1,31% -0,50% 21,79%

INDX industrial 15.135 -0,41% 4,30% 13,81%

IFNC Financeiro 8.313 -0,59% 5,24% 28,29%

ICON Consumo 3.831 -0,68% 5,86% 19,40%

IM AT M aterias básicos 2.327 0,92% 1,77% 61,23%

IEE Energia Elétrica 41.898 -1,10% -0,22% 13,56%

UTIL Utilidade Pública 4.184 -0,79% -0,73% 10,02%

IFIX FI Imobiliário 2.233 -0,28% 3,82% 22,97%

IDIV Dividendos 4.263 -0,05% 4,79% 40,39%

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

Cobre (USd/lb.) 302,6 -0,07% -0,48% 19,84%

Ouro (USD/t oz.) 1.285,3 0,83% -4,86% 10,26%

Prata (USD/t oz.) 17,0 0,98% -6,44% 4,56%

Plat ina (USD/t oz.) 921,9 0,57% -9,26% 0,67%

Paládio (USD/t oz.) 922,4 0,36% -0,96% 34,36%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 55,4 -0,45% 3,34% -5,72%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 49,3 0,04% 2,60% -13,57%

Gasolina (USd/gal.) 154,4 -1,14% -2,49% -5,63%

Gás Natural (USD/M M Btu) 2,9 0,52% -2,93% -20,14%

Etanol (USD/gal.) 1,4 -1,06% -5,39% -4,81%

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

M ilho (USd/bu.) 349,5 0,00% -1,89% -8,03%

Soja (USd/bu.) 970,8 -0,05% 1,01% -1,87%

Café Robusta (USD/M T) 2.008,0 -0,35% 2,45% -6,65%

Café Arábica (USD/bag) 160,3 0,44% -0,16% -7,93%

Açúcar (CNY/M T) 6.063,0 -0,77% -1,88% -12,31%

Boi Gordo (USd/lb.) 116,9 0,75% 6,49% 16,23%



Empresas 

Sabesp: 2ª Revisão Tarifária autoriza reajuste de 7,88% 
 
A Arsesp divulgou a nota técnica final da 2ª revisão tarifária ordinária da Sabesp pela qual autorizou aplicar o índice de reposicionamento tarifário 
de 7,8888% em relação às tarifas vigentes. A deliberação com as novas tabelas tarifárias será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
dia 10 de outubro de 2017 e passará a vigorar após 30 dias. 
 
Impacto: Neutro. O reajuste definido foi maior que o proposto pela agência em nota preliminar, de 4,4%, porém, o valor ainda foi abaixo do 
esperado pela Sabesp, que defendia 10,4% de reajuste. O principal ponto de discussão era com relação a metodologia do cálculo da tarifa média 
vigente. A Arsesp reconheceu que houve significativa mudança no perfil de consumo decorrente da crise hídrica, e decidiu considerar no cálculo do 
IRT no preço médio efetivamente obtido. 
 
 
Santander: Cia pode ofertar ações para saída do Qatar 
 
Segundo apurou a agência Estado, o Santander Brasil considera fazer uma nova oferta subsequente de ações (follow on), abrindo oportunidade 
para a saída do acionista Qatar Holding. A intenção já é antiga, mas, agora, o desinvestimento poderá sair do papel, visto que o período de 
restrição de negociação dos papéis, o chamado lock-up, terminou.  
 
No início do ano, o Qatar se desfez de quase metade de sua participação e já era esperado outro movimento na sequência, para desovar as ações 
remanescentes. A oferta, no entanto, pode ocorrer agora ou no início do ano que vem. 
 
Impacto: Marginalmente Negativo. No primeiro momento, a potencial diluição de acionistas minoritários deve continuar a pressionar os papeis do 
Santander. A janela de captação está bastante favorável no mercado de capitais local, algo que indica uma alta probabilidade de uma operação 
bem sucedida. A saída do Qatar visa a realização de lucro. O fundo entrou no IPO do banco espanhol, em 2009, quando comprou a ação a R$ 
23,50. Já neste ano, o fundo optou por reduzir a sua participação no Santander de 5,5% para 3,38%. Na oferta do início do ano, o preço da ação 
do banco foi puxado para cima, chegando a bater R$ 35,00, aliviando, assim, a queda dos papéis após o anúncio da operação. Na época, a ação foi 
precificada a R$ 25,00 em uma operação que movimentou cerca de R$ 2,3 bilhões. Acompanharemos o caso. 
 
 
Setor Elétrico: MP deve trazer acordo sobre GSF e compensação por subsídio a Santo Antônio, Jirau e Belo Monte  
 
Segundo a agência Estado, a Medida Provisória (MP) da privatização da Eletrobras deve incluir uma solução para o risco hidrológico. Na MP, que 
deve sair nos próximos dias, o governo vai propor uma compensação aos donos de usinas hidrelétricas afetados por subsídios dados às usinas de 
Santo Antônio, Jirau e Belo Monte. A avaliação é que um acordo pode favorecer e proporcionar mais valor à Eletrobras. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. O principal objetivo da União é destravar o mercado, estimulando a entrada de agentes para vender energia. 
Com o mercado parado, os players com sobras de energia não tinham estímulo para vender ou deixar de consumir, pois não receberiam os 
pagamentos. 
 
Com relação ao impasse, vale lembrar que essas 3 usinas tiveram direito à antecipação de garantia física. O caso mais preocupante é o de Belo 
Monte, que foi autorizada a comercializar 100% de sua garantia física quando menos da metade de suas atividades (44,4%) estava em operação. 
Para Santo Antônio e Jirau, a garantia física integral foi concedida com 72,7% e 61,3%, respectivamente. Durante esse período, embora não 
tenham produzido toda a energia prometida, Santo Antônio, Jirau e Belo Monte puderam comprar energia a preço de custo e vendê-la a preços de 
mercado.  
 
Quanto ao risco hidrológico, o setor de geração é o segmento mais afetado. Nesse cenário, o impacto é mais negativo para Engie, Cesp e AES 
Tietê. 
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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 

09/out             

08:00 Brasil IGP-DI (MoM) Set - 0,50% 0,24% 

08:00 Brasil IGP-DI (YoY) Set - -1,15% -1,61% 

08:00 Brasil IPC-S (1ª Quadrissemana) (MoM) 7-out - - -0,02% 

08:25 Brasil Boletim Focus 6-out - - - 

15:00 Brasil Balança Comercial Semanal (USD milhões) 6-out - - - 

03:00 Alemanha Produção Industrial (MoM) Ago - 0,90% 0,00% 

03:00 Alemanha Produção Industrial (YoY) Ago - 3,00% 4,00% 

- 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 1,5040 0,00 19,1759 81,1830 09/10/2017

Treasury 5 anos 1,9561 0,00 19,7710 55,8521 09/10/2017

Treasury 10 anos 2,3589 0,00 15,0290 37,2970 09/10/2017

Treasury 30 anos 2,8936 0,00 8,4070 18,0676 09/10/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,1276 0,00 22,1477 79,4227 09/10/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,1181 0,00 246,8905 140,8086 09/10/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,4816 0,00 100,6667 576,4045 09/10/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,9511 0,00 22,3437 43,7141 09/10/2017

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

México 7,1020 0,16 5,0750 16,2930 09/10/2017

Ásia

Japão 0,0560 0,00 1300,0000 194,9150 09/10/2017

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

China 3,6540 0,86 0,4950 33,5530 09/10/2017

Índia 6,7800 0,34 3,6220 0,6680 09/10/2017

Austrália 2,8210 0,21 9,3830 29,8800 09/10/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,3760 0,95 38,9900 42,0020 09/10/2017

Alemanha 0,4550 -0,65 46,1540 2180,0000 09/10/2017

França 0,7290 -0,68 18,5060 131,7460 09/10/2017

Espanha 1,6550 -3,10 7,2540 63,1530 09/10/2017

Italia 2,1070 -1,77 7,6570 52,4950 09/10/2017

Portugal 2,3890 -0,95 -14,5770 -33,1940 09/10/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,6350 0,32 22,8240 172,5320 09/10/2017

Bélgica 0,7300 -0,41 16,4270 187,4020 09/10/2017

Eslováquia 0,8440 -1,17 7,6530 134,4440 06/10/2017

Eslovénia 0,9660 -0,72 2,6570 55,8060 09/10/2017

Finlandia 0,6200 -1,12 103,2790 297,4360 09/10/2017

Grécia 5,6170 0,30 2,9880 -32,4230 09/10/2017

Irlanda 0,7020 -1,40 9,6870 42,3940 09/10/2017

Malta 1,3100 -2,24 2,3438 33,6735 09/10/2017

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

México 106,99 -0,01 8,99 -51,21 09/10/2017

Chile 55,75 -0,05 2,67 -33,36 09/10/2017

Brasil 185,93 0,15 2,94 -85,06 09/10/2017

Peru 79,01 0,05 13,70 -23,60 09/10/2017

Colômbia 114,69 0,05 1,01 -63,05 09/10/2017

Venezuela 5049,98 0,02 0,52 1983,18 09/10/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 09/10/2017

Alemanha 12,25 1,00 -9,33 -6,59 09/10/2017

França 20,94 1,36 1,40 -7,49 09/10/2017

Espanha 69,09 -3,44 6,79 -3,83 09/10/2017

Italia 140,79 -0,32 -0,77 -2,86 09/10/2017

Portugal 122,41 -12,88 -19,92 -179,55 09/10/2017

Europa - Periféricos

Áustria 18,26 0,05 10,16 -6,66 09/10/2017

Dinamarca 15,30 -2,90 -6,91 -8,39 09/10/2017

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 32.040 14.205 17.835 (165) 2.535 2.200

Investidor Estrangeiro 176.006 227.464 (51.458) 1.154 (20.931) (43.089)

Investidor inst itucional 263.382 224.602 38.780 (1.614) 18.211 36.969

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 5.991.408 5.973.989 17.419 80.282 591.614 939.875

Investidor Estrangeiro 3.845.732 3.787.663 58.069 49.344 249.220 449.377

Investidor inst itucional 10.965.072 10.900.711 64.361 (130.119) (845.130) (1.394.498)

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 198.258 63.761 134.497 (5.380) (11.135) 4.115

Investidor Estrangeiro 182.996 161.862 21.134 (1.635) 118.161 40.679

Investidor inst itucional 184.764 361.225 (176.461) 8.870 (114.491) (59.244)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.153.579 1.269.393 (115.814) (10.223) 17.092 (27.134)

Investidor Estrangeiro 887.073 648.629 238.444 10.373 (94.637) (71.607)

Investidor inst itucional 906.938 1.031.154 (124.216) (149) 86.063 106.325

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.351.837 1.333.154 18.683 (15.603) 5.957 (23.019)

Investidor Estrangeiro 1.070.069 810.491 259.578 8.738 23.524 (30.928)

Investidor inst itucional 1.091.702 1.392.379 (300.677) 8.721 (28.428) 47.081

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

10% BVM F3 B3 -0,84% -0,08%

10% BRFS3 BRF 1,20% 0,12%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 3,80% 0,38%

10% CCRO3 CCR -1,07% -0,11%

10% EQTL3 Equatorial 0,33% 0,03%

10% IGTA3 Iguatemi -0,66% -0,07%

10% ITSA4 Itausa 2,72% 0,27%

10% PETR4 Petrobras 2,55% 0,25%

10% TEND3 Tenda 4,75% 0,48%

10% VALE3 Vale 0,85% 0,08%

Desempenho 06/out Outubro

Guide -0,74% 1,36%

Ibovespa -0,73% 2,37%
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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 6,02% 1,20%

20% CGAS5 Comgás -4,68% -0,94%

20% CPLE6 Copel 2,20% 0,44%

20% IRBR3 IRB Brasil Re -0,99% -0,20%

20% TAEE11 Taesa 2,47% 0,49%

Desempenho 06/out Outubro

Guide -0,83% 1,00%

IDIV -0,05% 2,83%

Desempenho 06/out Outubro

Guide -0,24% 2,97%

Ibovespa -0,73% 2,37%

Desempenho 06/out Outubro

Guide -0,66% 1,68%

IFIX -0,28% 0,53%

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

10% BBAS3 Banco do Brasil 6,02% 0,60%

10% BRFS3 BRF 1,20% 0,12%

10% BVM F3 B3 -0,84% -0,08%

10% PETR4 Petrobras 2,55% 0,25%

10% RAIL3 Rumo 0,50% 0,05%

10% SM LE3 Smiles 5,62% 0,56%

10% SUZB5 Suzano 7,76% 0,78%

10% TEND3 Tenda 4,75% 0,48%

10% TIM P3 Tim 1,30% 0,13%

10% VALE3 Vale 0,85% 0,08%

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 4,77% 1,19%

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

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 2,54% 0,51%

15% HGRE11 CSHG Real Estate -2,34% -0,35%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices 0,93% 0,14%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 1,39% 0,14%
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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 

 


