
Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg 

Índices 

Moedas 

11 de Outubro de 2017 
 

1 

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

S&P 500 EUA 2.547 -0,07% 2,45% 14,64%

Dow Jones EUA 22.755 0,02% 3,71% 14,84%

Nasdaq EUA 6.060 -0,09% 1,16% 24,52%

M EXBOL M éxico 50.047 -0,40% -0,43% 4,11%

FTSE R. Unido 7.495 -0,05% 1,72% 9,06%

DAX Alemanha 12.942 0,01% 3,81% 12,88%

CAC 40 França 5.350 -0,20% 3,38% 10,01%

IBEX 35 Espanha 10.268 1,44% -0,56% 10,25%

FTSE M IB Italia 22.330 0,17% 1,57% 19,97%

PSI Portugal 5.445 0,72% 6,87% 21,00%

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

CSI 300 China 3.903 0,33% 2,01% 17,90%

Shangai Comp China 3.388 0,16% 0,35% 9,17%

Kospi Coreia do Sul 2.458 1,00% 4,20% 21,30%

Nikkei 225 Japão 20.881 0,28% 6,83% 9,24%

Topix Japão 1.697 0,10% 5,24% 11,73%

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

Dólar Index 93,104 -0,20% 1,34% -8,91%

Euro (USD/EUR) 1,184 0,25% -0,96% 12,56%

Libra (USD/GBP) 1,321 0,02% 0,33% 7,02%

Franco Suiço 0,973 -0,18% -1,76% 4,68%

Real 3,165 -0,50% -1,95% 2,87%

Peso mexicano 18,731 -0,52% -5,64% 10,66%

Dólar Australiano 1,283 -0,23% 2,99% -7,63%

Iene 112,130 -0,29% -2,44% 4,31%

Iuan 6,591 0,25% -0,93% 5,38%

Rúpia 65,140 -0,22% -1,86% 4,27%

Lira Turca 3,660 -1,39% -6,91% -3,74%

Rand Sulafricano 13,542 -1,16% -4,12% 1,47%

Bom dia, 
  
Resumo: Os mercados internacionais mostram direções menos claras, numa 
espécie de “consolidação”. A situação segue confusa na Espanha; e investidores 
esperam a ata do Fed (destaque da agenda de hoje). Commodities mistas, e 
expectativa por início da temporada de balanços que começa amanhã nos EUA. 
No Brasil, denúncia contra Temer continuará na semana que vem; e 
economistas digerem números do varejo. Relação entre Maia e Temer precisa 
ser monitorada. 
 
Cenário Externo: ata do Fed; e confusão espanhola. 
 
Sobre os mercados... O dia é misto ativos de risco. Na Europa, as bolsas 
mostram direções menos claras, após ganhos das ações no Japão e na China. O 
dólar opera com viés de baixa, juros das Treasuries recuam, e commodities 
operam mistas. Aqui, vale destacar a divergência: enquanto o petróleo sobe 
(brent pouco acima de US$56/barril), o minério de ferro voltou a cair na China 
(-2,23%, a US$59,65/tonelada).  
 
Para prestar atenção... Na agenda de hoje, o destaque será a ata da última 
reunião de política monetária do Fed (15h). O documento trará mais 
informações sobre as discussões internas da instituição, e dará pistas sobre a 
próxima elevação de juros. Além disso, investidores estarão atentos às reuniões 
em Washington promovidas pelo FMI e Banco Mundial; a 2 discursos dos Fed-
boys: (1) Charles Evans (8h15); (2) John Williams (15h40).  
 
Maior crescimento global... O FMI atualizou ontem as suas projeções de 
crescimento. O mundo deve crescer 3,6% em 2017, e 3,7% em 2018. Os EUA 
devem crescer 2,2% neste ano, e 2,3% no próximo – taxas consideradas acima 
do seu “potencial” de longo prazo (~1,8%). O Brasil? Crescerá 0,7% neste ano, 
e 1,5% no próximo (número extremamente conservador, em nossa opinião). 
 
A confusão continua... A situação entre a Catalunha e a Espanha segue 
confusa. O governo de Mariano Rajoy mantém o tom mais “duro” quanto à 
possibilidade de independência da região; embora o seu líder tenha, ontem, 
dado uma espécie de “passo atrás”. As conversar devem continuar nos 
próximos dias, e isso tende a manter certa volatilidade nos ativos espanhóis. 
 
A partir de amanhã... A temporada de balanços corporativos de Wall Street, 
sobre o 3º tri, começa a partir de amanhã, com números de JPMorgan e 
Citigroup. É possível, portanto, que temas específicos às empresas venham à 
tona. E que a volatilidade possa aumentar. Até aqui, esta tem se mostrado 
muito baixa. “Eu admito que não entendo isso”, disse Richard Thaler, recém 
premiado com o Nobel de Economia. 
  

Brasil: denúncia contra Temer fica para semana que vem; e relação 
Maia & Temer chama a atenção. 
  

Denúncia para 3ª... O deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) leu ontem na 
CCJ da Câmara o seu parecer, que recomenda a suspensão da denúncia contra 
Temer e os ministros Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria Geral). 
Após as defesas, houve pedido de vista. A discussão será retomada na próxima 
3ª, dia 17. O governo quer votar o texto na CCJ na mesma 3ª (embora possa 
acabar acontecendo na 4ª ou na 5ª). 
 
STF hoje... O STF julgará uma Ação Direta de Inconstitucionalidade que 
questiona o uso de medidas cautelares contra congressistas. Começará às 9h, e 
deve terminar à tarde. Não deve haver pedido de vista. Apurações indicam que 
o STF decidirá que não pode aplicar tais punições. Os placares prováveis? 6 a 5, 
ou 7 a 4.  

http://www.imf.org/external/am/2017/index.htm
http://www.imf.org/external/am/2017/index.htm
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017


Continuação do cenário Brasil 
 
Refis tem 15 dias... Acabou ficando para hoje o envio pelo Senado do texto da MP do “novo Refis”, já aprovado no Congresso, à sansão 
presidencial. A partir de agora, Temer tem 15 dias úteis para sancionar a lei. O prazo termina 1º de novembro. Espera-se que o governo espere até 
o final do prazo, evitando “ruídos” com o Legislativo durante a tramitação da denúncia contra o presidente. 
 
Maia X Temer... Voltam à tona algumas divergências entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente Temer. Matéria do Estadão de 
hoje destaca a relação. “O governo está fazendo tudo errado”, disse Maia. Isto é algo a ser monitorado, dado que pode provar “ruídos” na política, 
e nos mercados... 
 
Viagem aos States... O ministro Meirelles participa de encontro presidido pelo secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, junto a outros 
ministros de países como Argentina, México e Chile. O tema é a situação da Venezuela. Ilan Goldfjan, do BC, também estará em Washington. A sua 
agenda inclui encontro com investidores. 
 
Nada muda... A partir do pronunciamento de Ilan, ontem no Senado, podemos inferir que nada mudou no cenário do BC. Para o próximo Copom, 
espera-se um corte de 0,75 p.p. – algo que levaria a Selic de 8,25% para 7,50%. Até o final do ano, mantemos expectativa de 7,0% ao ano. 
 
Varejo cresceu 3,6%... O mercado esperava números um pouco melhores para agosto. Frente a agosto de 2016, as vendas cresceram 3,6%, 
contra os 4,4% esperados. Frente a julho de 2017, caíram 0,5%, contra projeção de +0,1%. Considerando o conceito “ampliado” do varejo (que 
inclui materiais de construção e veículos), as vendas subiram 7,6% e 0,1% nestas comparações, respectivamente. 
 
E os mercados locais? Esperamos um dia de alguma consolidação, em meio a um cenário externo com viés positivo, porém, com certos pontos de 
preocupação. Embora o CDS de 5 anos opere com viés de queda nesta manhã, a tendência é que o dia seja menos favorável do que ontem...  
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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 7,40 -0,20 -1,50 7,41 7,40

DI jan 19 7,29 -0,27 -2,00 7,30 7,28

DI jan 20 8,20 -0,12 -1,00 8,22 8,19

DI jan 21 8,93 -0,11 -1,00 8,95 8,91

DI jan 22 9,38 -0,11 -1,00 9,40 9,36

DI jan 23 9,62 -0,10 -1,00 9,65 9,61

DI jan 24 9,78 -0,51 -5,00 9,79 9,77

DI jan 25 9,93 -0,10 -1,00 9,96 9,90

DI jan 26 10,04 -0,55 -5,50 10,03 10,00

Variação

8,20

8,93

9,38

9,62
9,78

9,93
10,04

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 
 
Banco Central: a mensagem é a mesma 
A partir do pronunciamento de Ilan Goldfajn, presidente do BC, ontem no 
Senado, podemos inferir que nada mudou no cenário da instituição, na 
comparação com documentos recentes. Assim, para o próximo Copom, 
esperamos um corte de 0,75 p.p. – algo que levaria a Selic de 8,25% para 
7,50%. Até o final do ano, mantemos expectativa de 7,0% ao ano.  
 
Segundo Ilan, “Em face das expectativas de inflação ancoradas em torno da 
meta, da inflação em queda e do alto grau de ociosidade na economia, a taxa 
Selic recuou 600 pontos-base desde outubro de 2016 e há expectativa, por 
parte dos agentes de mercado, de quedas adicionais à frente”. 
 
Mais: “Para a próxima reunião, caso o cenário básico evolua conforme 
esperado, e em razão do estágio do ciclo de flexibilização, o Comitê vê, neste 
momento, como adequada uma redução moderada na magnitude de 
flexibilização monetária. Além disso, nas mesmas condições, o Comitê antevê 
encerramento gradual do ciclo”. 
 
Vendas no Varejo: boas perspectivas ainda 
O mercado esperava números um pouco melhores para o mês de agosto. Ainda 
assim, consideramos os números positivos, e mantemos a expectativa positiva 
para o setor de consumo. Considerando o “varejo restrito”, frente a agosto de 
2016, as vendas cresceram 3,6%, contra os 4,4% esperados. Frente a julho de 
2017, caíram 0,5%, contra projeção de +0,1%. Considerando o conceito 
“ampliado” do varejo -- que inclui “materiais de construção” e “veículos e 
motos, partes e peças”), as vendas subiram 7,6% e 0,1% nestas comparações, 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
Ontem, o Ibovespa subiu 1,55%, aos 76,897 mil pontos. O dólar recuou 0,25%, 
cotado a R$3,1804; e os DIs foram pressionados para baixo. O DI para jan/21 
recuou 6 pontos base, para 8,94%. Na contramão destes movimentos mais 
favoráveis, o CDS de 5 anos subiu 0,15%, aos 186 pontos base. Foi, ainda 
assim, um dia positivo, que contou com a retomada das atividades nos EUA 
(após feriado de 2ª), e boas expectativas para o crescimento global.  

Vendas no Varejo (atividades) 

MÊS/MÊS ANTERIOR (1) 
MÊS/IGUAL MÊS DO ANO 

ANTERIOR 
ACUMULADO 

Taxa de Variação (%) Taxa de Variação (%) Taxa de Variação (%) 

JUN JUL AGO JUN JUL AGO NO ANO 12 MESES 

COMÉRCIO VAREJISTA (2) 0,8 0 -0,5 2,9 3,1 3,6 0,7 -1,6 

1 - Combustíveis e lubrificantes 1,4 -2,1 -2,9 0,1 -0,9 -2,9 -3,1 -4,8 

2 - Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo -0,3 0,7 -0,3 0,8 0,3 1,7 -0,2 -1,3 

3 - Tecidos, vest. e calçados 5,8 0,1 -3,4 4,2 15 9 7,3 0,3 

4 - Móveis e eletrodomésticos 2,1 0,4 1,7 12,2 12,9 16,5 8 0,8 

5 - Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria 1,3 -0,7 -0,5 2,7 2,2 4,4 0,2 -1,5 

6 - Livros, jornais, rev. e papelaria 4,5 -0,1 -3,1 0,7 0,2 -4,4 -3,4 -7,3 

7 - Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação -2,4 3,8 -6,7 5,1 11,3 1 -0,4 -2,8 

8 - Outros arts. de uso pessoal e doméstico 2,7 -0,1 -0,4 4,4 4,1 6,1 0,6 -1,7 

COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) 2,5 0,1 0,1 4,4 5,6 7,6 1,9 -1,6 

9 - Veículos e motos, partes e peças 4,4 -0,7 2,8 3,8 6,2 13,8 -0,8 -5,1 

10- Material de construção 1,4 1 1,8 6,7 11 12,6 6,5 1,5 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio. 

(1) Séries com ajuste sazonal. (2) O indicador do comércio varejista é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 8. 

(3) O indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10 



Indices Locais 

Dólar 
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Empresas 

 
B3: Banco Inter pretende abrir capital com IPO 
 
Segundo apurou o Valor Econômico, o Banco Inter (antigo Intermedium) 
pretende abrir o seu capital em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na 
sigla em inglês). O objetivo é preparar o banco para fazer uma oferta no 
primeiro semestre do ano que vem, a depender das condições de mercado.  
 
Banco Inter: Controlado pelo Grupo MRV, o Inter vem registrando forte 
crescimento com um projeto de banco digital, que conta hoje com 
aproximadamente 280 mil clientes. O objetivo da instituição é atingir pelo 
menos 350 mil correntistas até o fim deste ano e 1 milhão em 2018. O 
presidente da instituição, Jão Menin, já vinha afirmando que o banco precisaria 
de novos recursos para manter o ritmo de crescimento. A preferência do Inter 
é por uma oferta na bolsa, mas o banco não descarta a entrada de um 
investidor estratégico. O Inter registrou lucro líquido de R$ 22,1 milhões no 
primeiro semestre deste ano, alta de 83,6% em relação ao mesmo período de 
2016. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido do banco ficou em 12,5% nos 
primeiros seis meses do ano. 
 
Impacto: Positivo. Conforme temos comentado, para a B3 a notícia é positiva, 
uma vez que estamos observando um aumento nas ofertas dos mercados de 
capitais – Ômega, Carrefour, IRB Brasil, Biotoscana e Camil realizaram IPO no 
2S17 e Neoenergia, Vulcabras e BR Distribuidora devem ainda completar esse 
ciclo de ofertas no curto prazo.  
 
Ainda esperamos outras até o fim da janela no começo de dezembro. 
Esperamos que essas oferta anunciadas para este ano sejam bem sucedida e 
pavimente o caminho para outras ofertas.  
 
Observamos que a estrutura de capital das empresas estão com um passivo 
elevado, o que também pode aumentar a procura por ofertas subsequentes 
(follow-on) para equilibrar a relação de alavancagem financeira. 
 
 
Bradesco: Brandão deixa de presidência do Conselho. 
 
Ontem, foi anunciada a saída de Lázaro de Mello Brandão como presidente do 
conselho de administração do Bradesco. Especula-se alguns nomes para o 
assumir o cargo. Dentre os cotados para assumir o comando do Bradesco, de 
acordo com fontes, um dos nomes mais aventados no mercado é o do vice-
presidente de tecnologia do Banco, Mauricio Minas. Ele comandou toda a 
revolução tecnológica dentro da instituição, atuou na integração do HSBC e 
ainda no desenvolvimento do Banco digital da instituição, o Next. 
 
Impacto: Neutro. Com o ocorrido, Trabuco passará a comandar o conselho no 
lugar do Brandão. O executivo deve acumular as duas funções até março de 
2018, quando a assembleia de acionistas escolherá um novo presidente 
executivo.  Hoje, o Bradesco realiza coletiva de imprensa, às 10h30, para falar 
sobre a sucessão do presidente do conselho de administração, Lázaro de Mello 
Brandão. Estarão presentes Brandão, Luiz carlos Trabuco Cappi e Carlos Alberto 
Rodrigues Guilherme. 
 
Cesp: Venda da Cesp será retomada com novo prazo de concessão 
 
Segundo o Valor Econômico, o governo do Estado de São Paulo está com 
conversas avançadas com a União para lançar uma nova modelagem da 
privatização da Cesp, desta vez com a concessão da sua principal usina, a 
hidrelétrica de Porto Primavera, renovada por mais 20 anos depois de seu 
vencimento, em 2028. Em troca, deve haver o pagamento de uma outorga, que 
ficará com o governo federal - plano que já tinha sido proposto pela União à 
São Paulo mas foi rejeitado. 
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T icker Í nd ice Ú lt imo Var (1d) Var (1m) Var (1ano )

IBOV Ibovespa 76.897 1,55% 3,47% 26,02%

IBrX Ibrx 100 31.870 1,49% 3,33% 26,31%

IM OB Imobiliário 788 1,24% -0,37% 24,51%

INDX industrial 15.337 1,68% 4,17% 15,78%

IFNC Financeiro 8.403 1,74% 4,32% 30,17%

ICON Consumo 3.887 1,83% 6,30% 21,63%

IM AT M aterias básicos 2.331 0,96% 0,05% 59,44%

IEE Energia Elétrica 42.007 0,66% -1,49% 13,39%

UTIL Utilidade Pública 4.199 0,55% -1,89% 9,57%

IFIX FI Imobiliário 2.233 -0,08% 3,11% 22,76%

IDIV Dividendos 4.313 1,62% 4,14% 42,20%

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

Cobre (USd/lb.) 306,3 0,08% -0,10% 21,31%

Ouro (USD/t oz.) 1.292,2 -0,12% -3,26% 10,85%

Prata (USD/t oz.) 17,2 -0,27% -4,14% 5,82%

Plat ina (USD/t oz.) 932,4 -0,44% -7,00% 1,81%

Paládio (USD/t oz.) 938,5 0,51% 0,73% 36,70%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 56,7 0,07% 5,51% -3,54%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 51,0 0,18% 4,92% -10,59%

Gasolina (USd/gal.) 160,7 0,96% 1,63% -1,81%

Gás Natural (USD/M M Btu) 2,9 1,38% -2,91% -18,67%

Etanol (USD/gal.) 1,4 0,28% -5,07% -3,52%

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

M ilho (USd/bu.) 347,5 -0,50% -2,80% -8,55%

Soja (USd/bu.) 965,5 -0,05% 0,57% -2,40%

Café Robusta (USD/M T) 1.963,0 -2,19% 0,62% -8,74%

Café Arábica (USD/bag) 167,0 0,03% -0,03% -4,16%

Açúcar (CNY/M T) 6.167,0 1,56% 0,05% -10,80%

Boi Gordo (USd/lb.) 118,8 1,60% 5,27% 18,09%



Empresas 

Cesp: Venda da Cesp será retomada com novo prazo de concessão 
 
De acordo com o Valor, o leilão, originalmente marcado para 26 de setembro, deve acontecer no primeiro trimestre do ano que vem. A ideia do 
governo paulista, com as mudanças, é atrair um número maior de investidores interessados na companhia, e conseguir, consequentemente, 
receber um ágio. Uma das mudanças com essa finalidade é o aumento do percentual das indenizações controversas que vai ficar com o novo 
controlador da companhia. A Cesp tem R$ 3 bilhões em valor a receber - já incluído no preço da companhia - e outros R$ 9 bilhões pleiteados do 
governo. Pelo edital anterior, o novo sócio ficaria com apenas 1% do que for recebido. Agora, o comprador deverá ficar com algo entre 10% e 20% 
do montante a ser recebido da União. 
 
Não foi definido ainda se o preço mínimo estabelecido antes, de R$ 16,80 por ação, será mantido. Com a cobrança de outorga, o comprador 
precisará desembolsar um valor superior aos R$ 5,4 bilhões do edital anterior. 
 
A expectativa é de que um decreto presidencial seja publicado em breve estabelecendo os trâmites legais para a operação. Depois disso, deve ser 
necessária a publicação de um novo edital e a realização de novo processo de consulta pública. Por isso, o leilão deve ficar para o começo de 2018. 
 
Impacto: Positivo. Conforme abordamos no mês anterior, depois de avaliar o interesse do mercado, o governo paulista recuou e suspendeu o 
certame para poder voltar a conversar com a União. A mudança esperada seria na renovação da concessão ou algum ajuste na clausula de earn 
out, fator que também aceleraria o processo de venda, uma vez que não tira a possibilidade dos acionistas receberem o valor proporcional cobrado 
da União.  
 
Caso os planos da Cesp se concretizem, a usina de Porto Primavera será 100% descontratada a partir de 2028, quando começará o novo prazo de 
sua concessão, o que tende a valorizar ainda mais a avaliação do ativo. Alias governo paulista já tinha cogitado avaliar a possibilidade de negociar 
junto à União a prorrogação por 30 anos das concessões da empresa, mas após estudos internos, recuou. A notícia é positiva e deve ser bem 
recebida no mercado. Hoje a ação da CESP é negociada 30% abaixo do seu valor patrimonial e quase 27% abaixo do preço alvo projetado pelo 
mercado. 
 
 
Gol: Prévia Operacional de setembro 
 
Ontem, após fechamento do mercado, a Gol divulgou sua prévia operacional do mês de setembro. Dentre os destaques, a demanda da Gol 
apresentou crescimento de 5% A/A. Já a oferta, por sua vez, avançou 2% no período, levando a taxa de ocupação nas aeronaves ao nível de 
80,2% (+2,3 p.p. A/A). O número de passageiros transportados teve um aumento de 4,8%. 
 
No mercado doméstico, a oferta aumentou 0,7% A/A, enquanto a demanda doméstica teve um crescimento de 4,1% no mês. A taxa de ocupação 
atingiu 81,0%, 2,7 p.p. superior ao mesmo mês do ano anterior. 
 
No mercado internacional, a demanda da Gol reportou crescimento de 13,1%, resultando em uma taxa de ocupação de 74,3%, mesmo patamar 
registrado em setembro de 2016. O número de passageiros transportados aumentou 8,5% em relação ao mesmo período de 2016. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Os números vieram mais fortes, apresentando um crescimento nos números de passageiros transportados. O 
mercado doméstico continuou a ser destaque positivo, que elevou a taxa de ocupação da Gol em 81,0%. Seguimos otimistas com os resultados da 
Gol e estimamos números fortes para o 3T17. A Gol deve se beneficiar da retomada econômica doméstica e eventual valorização do real. O papel 
segue na carteira recomendada Semanal.  
 
 
Setor Imobiliário: Vendas de imóveis novos avançaram 73% A/A em agosto  
 
Segundo a pesquisa mensal do mercado imobiliário, realizada pela Secovi-SP, registrou a venda de 1.865 unidades residenciais novas em agosto 
(+50,6% M/M e 73% A/A). É a maior quantidade para meses de agosto desde 2013. Destaque nas vendas em agosto foram imóveis de 1 
dormitório. A maioria dos imóveis é na faixa de até R$500 mil, com cerca de 50 m², e próximas a estações de metro.  
. 

5 



Empresas 

Setor Imobiliário: Vendas de imóveis novos avançaram 73% A/A em agosto  
 
Em relação à oferta de imóveis novos disponíveis para a venda, o mês de agosto encerrou com 19.630 unidades (-19,6% A/A) disponíveis para 
venda. Esta oferta é composta por imóveis na planta, em construção e prontos (estoque), lançados nos últimos 36 meses (setembro de 2014 a 
agosto de 2017).  
 
Impacto: Positivo. Em agosto a cidade de São Paulo registrou 1.865 unidades residenciais – a maior quantidade para o mês de agosto desde 2013. 
A tendência de vendas segue para imóveis de 1 dormitório, pela relação entre preço e localização. Na sequência, o destaque ficou para imóveis de 
4 dormitórios, cuja comercialização total foi de R$ 224,1 milhões, resultando no segundo maior VGV do ano para esta tipologia. Em termos de 
quantidade, foram lançadas 113 unidades e vendidas 98 unidades no mês. O segmento imobiliário vem mostrando sinais de  recuperação após 
uma das maiores crises na história do setor.  
. 
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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 

11/out             

05:00 Brasil IPC (1ª Quadrissemana) (MoM)  7-out - - 0,02% 

08:00 Brasil 08:00 Brasil FGV IGP-M (1ª prévia) (MoM) Out - - 0,34% 

09:00 Brasil PMC: Vendas no Varejo (MoM) Ago - 0,40% 0,00% 

09:00 Brasil PMC: Vendas no Varejo (YoY) Ago - 4,40% 3,10% 

09:00 Brasil PMC: Vendas no Varejo Ampliado (MoM) Ago - 1,00% 0,20% 

09:00 Brasil PMC: Vendas no Varejo Ampliado (YoY) Ago - 8,90% 5,70% 

11:30 Brasil Leilão Tradicional (LTN e NTN-F) - - - - 

12:30 Brasil Fluxo Cambial Semanal 6-out - - - 

08:15 EUA Fed Discurso de C. Evans (Fed Chicago) - - - - 

11:00 EUA Criação Emprego Ago - - 6170 

13:00 EUA Perspectivas de curto prazo para o petróleo bruto Out - - 49,58 

15:00 EUA Ata do FOMC - - - - 

15:40 EUA Fed Discurso de J. Williams (Fed S. Francisco) - - - - 



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 1,5084 -0,26 14,3941 74,0997 11/10/2017

Treasury 5 anos 1,9396 -1,02 13,4933 49,8455 11/10/2017

Treasury 10 anos 2,3356 -1,06 9,6217 32,4186 11/10/2017

Treasury 30 anos 2,8689 -0,91 4,5899 14,6918 11/10/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,1543 -15,84 -23,2428 74,7546 11/10/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0903 -19,95 403,0201 134,4131 11/10/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,4479 -5,71 52,9713 299,5540 11/10/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,9210 -2,95 11,5552 30,4717 11/10/2017

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

México 7,1770 0,28 6,2470 18,3740 11/10/2017

Ásia

Japão 0,0660 20,00 560,0000 246,6670 11/10/2017

Hong Kong 1,7620 -0,17 26,3990 70,2420 11/10/2017

China 3,6580 0,11 0,4950 35,2310 11/10/2017

Índia 6,7410 0,00 2,7280 0,3720 11/10/2017

Austrália 2,8170 -0,50 8,1800 25,2560 11/10/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,3750 0,88 31,5790 40,4490 11/10/2017

Alemanha 0,4510 2,04 34,2260 1704,0000 11/10/2017

França 0,8800 22,73 39,0210 174,1430 11/10/2017

Espanha 1,6620 -1,95 6,1300 63,5830 11/10/2017

Italia 2,1770 2,35 10,6200 58,2120 11/10/2017

Portugal 2,3520 -1,67 -16,5370 -30,2080 11/10/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,6400 2,89 17,8640 177,0560 11/10/2017

Bélgica 0,7310 1,81 12,8090 172,7610 11/10/2017

Eslováquia 0,8530 1,31 13,5820 106,5380 10/10/2017

Eslovénia 0,9580 -0,21 0,9480 58,3470 11/10/2017

Finlandia 0,6140 1,49 20,3920 281,3660 11/10/2017

Grécia 5,5800 -0,04 2,1420 -32,5600 11/10/2017

Irlanda 0,6960 0,72 3,7260 41,7520 11/10/2017

Malta 1,3300 -0,75 7,2581 34,3434 11/10/2017

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

México 111,11 -0,55 13,19 -41,72 11/10/2017

Chile 56,15 -0,84 3,42 -34,67 11/10/2017

Brasil 185,87 -0,46 2,91 -84,08 11/10/2017

Peru 80,27 -0,41 15,52 -22,65 11/10/2017

Colômbia 116,75 -0,10 2,83 -63,75 11/10/2017

Venezuela 4919,53 -0,34 -2,08 1901,56 11/10/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 11/10/2017

Alemanha 12,34 0,38 -8,66 -6,57 11/10/2017

França 20,75 -0,54 0,51 -7,51 11/10/2017

Espanha 68,15 -2,62 5,34 -2,73 11/10/2017

Italia 141,04 -0,67 -0,60 -0,19 11/10/2017

Portugal 120,88 -0,72 -20,92 -181,08 11/10/2017

Europa - Periféricos

Áustria 18,75 2,77 13,13 -6,08 11/10/2017

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 33.780 13.985 19.795 2.080 4.545 4.935

Investidor Estrangeiro 176.589 239.135 (62.546) (5.881) (25.495) (49.198)

Investidor inst itucional 273.996 226.606 47.390 3.178 19.251 41.015

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 5.952.436 5.986.516 (34.080) (71.029) 216.607 834.411

Investidor Estrangeiro 3.963.145 3.910.628 52.517 (13.608) (141.565) 468.424

Investidor inst itucional 11.179.537 11.054.866 124.671 88.424 (71.064) (1.303.850)

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 183.929 75.717 108.212 (3.450) (52.180) (21.055)

Investidor Estrangeiro 193.121 130.328 62.793 13.156 50.323 72.068

Investidor inst itucional 193.071 381.631 (188.560) (9.221) 5.982 (62.533)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.171.144 1.286.830 (115.686) 41 (10.104) (27.168)

Investidor Estrangeiro 899.872 661.491 238.381 161 9.771 (71.583)

Investidor inst itucional 941.466 1.065.748 (124.282) (203) 333 106.334

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.355.073 1.362.547 (7.474) (3.409) (62.284) (48.223)

Investidor Estrangeiro 1.092.993 791.819 301.174 13.317 60.094 485

Investidor inst itucional 1.134.537 1.447.379 (312.842) (9.424) 6.315 43.801

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

10% BVM F3 B3 -0,13% -0,01%

10% BRFS3 BRF 2,65% 0,26%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 4,32% 0,43%

10% CCRO3 CCR 0,11% 0,01%

10% EQTL3 Equatorial 0,41% 0,04%

10% IGTA3 Iguatemi 1,76% 0,18%

10% ITSA4 Itausa 3,26% 0,33%

10% PETR4 Petrobras 5,82% 0,58%

10% TEND3 Tenda 4,99% 0,50%

10% VALE3 Vale -1,73% -0,17%

Desempenho 10/out Outubro

Guide 1,06% 2,15%

Ibovespa 1,55% 3,50%
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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 7,08% 1,42%

20% CGAS5 Comgás -0,33% -0,07%

20% CPLE6 Copel 4,18% 0,84%

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

20% TAEE11 Taesa 0,45% 0,09%

Desempenho 10/out Outubro

Guide 1,86% 2,61%

IDIV 1,62% 4,03%

Desempenho 10/out Outubro

Guide 1,47% 4,57%

Ibovespa 1,55% 3,50%

Desempenho 10/out Outubro

Guide -0,33% 1,40%

IFIX -0,08% 0,53%

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

10% BBAS3 Banco do Brasil 7,08% 0,71%

10% BRFS3 BRF 2,65% 0,26%

10% BVM F3 B3 -0,13% -0,01%

10% PETR4 Petrobras 5,82% 0,58%

10% RAIL3 Rumo 7,11% 0,71%

10% SM LE3 Smiles 7,77% 0,78%

10% SUZB5 Suzano 9,45% 0,94%

10% TEND3 Tenda 4,99% 0,50%

10% TIM P3 Tim 2,68% 0,27%

10% VALE3 Vale -1,73% -0,17%

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 4,20% 1,05%

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF -0,05% 0,00%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 2,53% 0,51%

15% HGRE11 CSHG Real Estate -0,32% -0,05%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices -1,79% -0,27%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 0,62% 0,06%
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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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