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

S&P 500 EUA 2.473 0,47% 1,41% 11,31%

Dow Jones EUA 21.940 0,85% 0,46% 10,72%

Nasdaq EUA 5.965 0,69% 2,04% 22,58%

M EXBOL M éxico 50.015 -0,59% -2,64% 7,66%

FTSE R. Unido 7.397 0,24% 1,50% 6,95%

DAX Alemanha 12.430 1,04% 3,53% 8,41%

CAC 40 França 5.165 1,00% 2,07% 6,20%

IBEX 35 Espanha 10.296 1,71% 0,31% 10,55%

FTSE M IB Italia 22.045 1,24% 3,23% 17,87%

PSI Portugal 5.110 0,18% -1,73% 13,18%

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

CSI 300 China 3.826 -0,01% 4,89% 15,58%

Shangai Comp China 3.376 0,33% 5,23% 8,79%

Kospi Coreia do Sul 2.359 0,66% 1,70% 16,41%

Nikkei 225 Japão 19.546 1,41% -0,93% 2,26%

Topix Japão 1.612 1,17% -0,31% 6,17%

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

Dólar Index 91,608 0,28% -1,57% -10,37%

Euro (USD/EUR) 1,198 -0,44% 1,37% 13,94%

Libra (USD/GBP) 1,320 0,01% 1,44% 6,98%

Franco Suiço 0,952 0,82% 1,03% 7,04%

Real 3,085 -0,08% 3,54% 5,53%

Peso mexicano 17,679 -0,19% 0,87% 17,24%

Dólar Australiano 1,244 0,25% -1,78% -10,41%

Iene 108,800 0,88% 0,36% 7,50%

Iuan 6,532 0,57% 2,02% 6,32%

Rúpia 63,931 0,23% 0,32% 6,25%

Lira Turca 3,402 -0,28% 3,96% 3,57%

Rand Sulafricano 12,936 0,05% 4,12% 6,22%

Bom dia, 
  
Resumo: No exterior, mercados ganham fôlego. As bolsas sobem na Europa, 
após boa sessão na Ásia. Sem novos testes militares da Coreia do Norte, e com 
o furacão Irma perdendo forças na Flórida, investidores se voltam ao cenário 
econômico, que segue positivo. No Brasil, “flechas” para todo lado. Mas esta é 
a última semana de Janot à frente da PGR. O mercado revisou Selic e inflação 
para baixo, e PIB para cima. A percepção de risco-país segue em queda... 
 
Cenário Externo: furacão Irma perde forças, mas efeitos vão sendo 
calculados. 
 
Uma data importante. Os EUA, há 16 anos, viviam o pior atentado terrorista de 
sua História: o “11 de setembro”. A data também serve de alerta para todo e 
qualquer tipo de risco geopolítico. Aliás, em relação a isso, certo alívio nos 
mercados: a Coreia do Norte não realizou novos testes com mísseis no final de 
semana. 
 
Ele está enfraquecendo. O furacão Irma, após atingir dias atrás a Categoria 5, 
se enfraquece, em meio à sua aproximação da costa oeste da Flórida. Últimas 
avaliações o consideram Categoria 1. As estimativas dos danos totais, antes 
estimadas em até US$200 bi, recuaram para algo mais próximo de US$50 bi. 
 
Ele complicou a análise. O furacão Irma torna a análise sobre a economia ainda 
mais difícil, embora se espere que os seus efeitos sejam de curto prazo. Alguns 
analistas esperam efeitos negativos apenas em 1 trimestre. Por outro lado, 
William Dudley, do Fed de NY, alertou que o furacão pode afetar o timming das 
elevações de juros nos próximos meses. 
 
Ele vai deixar assim. O mercado parece concordar: a probabilidade de uma 
nova elevação de juros em 2017 hoje é precificada em meros 28%. Há exatos 2 
meses era de 49%. Se vier, virá em dezembro. Mas o mais provável, hoje, é 
que os juros dos EUA terminem o ano entre 1,00-1,25%, a taxa atual. 
 
Agenda fraca. Hoje, no front macro, não há divulgações muito relevantes, nem 
nos EUA, nem na Zona do Euro. Ainda assim, do lado americano, destaca-se 1 
pesquisa feita pelo Fed de NY: levanta as expectativas dos consumidores, sobre 
inflação, renda e mercado de trabalho, no último mês de agosto. 
 
Mercados fortes. As bolsas operam em alta na Europa, após uma boa sessão na 
Ásia. O dólar recupera forças frente às moedas do G-10 (embora o euro 
continue acima dos US$1,20). Poucas direções claras para as commodities. 
Prevalece a menor aversão a risco, impulsionando ativos de risco ao redor do 
mundo. 
 
Brasil: última semana de Janot; e “flechas” para todo lado. 
 
Tchau, querido. Esta será a última semana de Rodrigo Janot à frente da 
Procuradoria Geral da República (PGR). Na próxima 2ª deixa o seu cargo. 
Espera-se que Janot apresente mais 1 denúncia contra Temer, embora tal 
“flecha” tenha perdido forças com as recentes reviravoltas da Lava Jato. Em 
termos práticos, deve ter pouquíssimo efeito. 
 
Lá vai (mais) flecha. Janot, nos últimos dias, atirou para todos os lados. Do PT 
ao PMDB. As prisões de Joesley e Saud, da JBS, foram atendidas pelo STF. Na 
próxima 6ª, dia 15, Fachin (STF) decide se solta, prorroga por mais 5 dias, ou 
transforma em preventiva a prisão dos executivos. 
 



Continuação do cenário Brasil 
 
Motivos para cautela. Nem todos os recentes desdobramentos foram positivos para Temer e o Planalto. Aqui, 2 pontos: (i) homologação da delação 
do doleiro Lúcio Funaro e (ii) prisão do ex-ministro Geddel são motivos para cautela. Neste contexto, ainda difícil, o governo se esforça para 
aprovar a reforma da previdência ainda em 2017. 
 
Agenda traz expectativas, inflação, e balança comercial. Além do tradicional Boletim Focus do BC (veja destaques no parágrafo a seguir), há 2 
destaques: (i) a 1ª prévia do IGP-M de agosto (+0,34% m/m, em linha com o esperado); e (ii) a balança comercial semanal (15h). 
 
Focus: inflação é revisada para baixo; PIB para cima. Para 2017, o mercado espera um IPCA de 3,14%, e um PIB de 0,60%. Para 2018, números 
de 4,15% e 2,10%, respectivamente. Para ambos os anos, revisou a Selic para baixo: prevê 7,00% neste ano, e 7,25% para o final do próximo. 
Importante: amanhã sai a ata do COPOM, que pode dar mais pistas sobre os próximos passos do BC. Com a revisão de hoje, o mercado se alinhou 
ao nosso cenário-base, de 7,00% no final deste ano. 
 
E os mercados hoje? A melhora do exterior, e um noticiário sem muita direção por aqui, deve contribuir para um início positivo nesta semana. A 
percepção de risco-país (CDS de 5 anos) apresenta leve queda nesta manhã (na casa dos 180 pontos base). 
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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 3,14 3,38 4,15 4,18

IGP-M  (%) - A/A -0,88 -0,86 4,43 4,39

SELIC (%) 7,00 7,25 7,25 7,50

PIB (%) - A/A 0,60 0,50 2,10 2,00

Prod. Ind. (%) - A/A 1,10 1,00 2,30 2,16

Balança com. (US$ bi) 61,51 61,35 49,00 48,00

Câmbio (R$/US$) 3,20 3,20 3,35 3,35

2017 2018

Yield (%) M áx M í n

1 dia (%) 1 dia (bps)

DI jan 18 7,64 -0,26 -2,00 7,65 7,64

DI jan 19 7,61 -0,13 -1,00 7,63 7,58

DI jan 20 8,29 -0,24 -2,00 8,31 8,27

DI jan 21 8,89 -0,22 -2,00 8,91 8,86

DI jan 22 9,28 -0,43 -4,00 9,30 9,26

DI jan 23 9,49 -0,32 -3,00 9,51 9,47

DI jan 24 9,62 -0,62 -6,00 9,62 9,62

DI jan 25 9,79 -0,31 -3,00 9,82 9,77

DI jan 26 9,86 -0,55 -5,50 9,86 9,86

Variação

8,29

8,89

9,28

9,49
9,62

9,79 9,86

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. Temos hoje um dia mais favorável no exterior. Por aqui, o 
noticiário  -- após semana de reviravoltas – é mais neutro. Mercados 
locais devem começar a semana de forma positiva. 
 

Brasil 
 
Boletim Focus: inflação e Selic revisadas para baixo; PIB para cima 
 
Para 2017, o mercado espera um IPCA de 3,14%, e um PIB de 0,60% (há 1 
semana, estes números eram 3,38% e 0,50%, respectivamente). Para 2018, 
números de 4,15% e 2,10%, respectivamente (contra 4,18% e 2,00% há 1 
semana). Para ambos os anos, revisou-se a Selic para baixo: espera-se 7,00% 
neste ano (era 7,25% há 1 semana), e 7,25% para o final do próximo (era 
7,50%). 
 
Sobre os rumos da Selic: amanhã é dia de “pistas” 
 
Amanhã sai a ata do COPOM, algo que pode dar mais pistas sobre os próximos 
passos do BC. Com a revisão de hoje, o mercado se alinhou ao nosso cenário-
base, esperando uma taxa Selic de 7,00% no final deste ano. Mas isto não 
parece tão precificado pelo mercado. Afinal, considerando aquilo que está 
precificado na curva de juros, coloca-se na conta mais 100 pontos de corte em 
2017, aproximadamente – algo que a levaria para 7,25%. Além da ata de 
amanhã, será importante o Relatório Trimestral de Inflação – relatório que será 
divulgado no final deste mês. 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
 
Na última 6ª, o Ibovespa terminou em queda de 0,45%, aos 73,078 mil pontos. 
Ainda assim, o dólar também recuou: -0,42%, cotado a R$3,0872. A percepção 
de risco-país, medida pelo CDS de 5 anos, recuou 0,51%, a 181 pontos base – 
o 8º dia seguido de queda. Por fim, no mercado de juros, pressões também 
baixistas: o DI para jan/21 terminou em queda de 4 pontos base, para 8,91%.  
 

Cenário Externo 
 
China: inflação acelera (fruto, também, de uma demanda mais forte) 
 
Divulgados no final de semana, dados de inflação do país surpreenderam para 
cima. Em 12 meses, a inflação foi para 1,8% em agosto, de 1,4% até julho. O 
mercado esperava 1,5%. Considerando o “núcleo” da inflação (ou seja, 
desconsiderando preços mais voláteis, como alimentos), a inflação foi para 
2,3%, de 2,0% até julho. Um menor impacto baixista dos alimentos, e uma 
aceleração de preços de produtos e serviços contribuíram para tais 
movimentos. Também é destacado que uma demanda interna mais forte 
ajudou à recuperação, algo que é visto como positivo pelos investidores. Vale 
lembrar: a meta de inflação por lá é de 3,0%. 
 

http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170908.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170908.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170908.pdf


Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
Braskem: companhia acerta parceria para distribuir polietileno na China 
 
Segundo a agência de notícias da Bloomberg, a Braskem acertou nova parceria 
com a empresa Pegasus Polymers, para distribuir Polietileno Ultra High 
Molecular Weight (UHMWPE) na China. O comunicado foi feito pela Pegasus 
Polymers tem escritórios de vendas e centros de distribuição espalhados pela 
China, e é uma divisão da empresa Ravago, a maior empresa global de 
suprimentos e serviços para o mercado global de plásticos, borracha e produtos 
químicos.  
 
Impacto: Marginalmente positivo. A Braskem, que é a maior petroquímica da 
América, acaba acertar uma nova parceria com a maior empresa de derivados 
de plásticos do mundo, com foco no mercado asiático. A empresa ainda não se 
pronunciou oficialmente sobre o assunto, o que deverá ocorrer em breve.  
 
 
Embraer: Companhia cogita abrir fábrica de aviões comerciais na China 
 
Em matéria  veiculada na Bloomberg, a Embraer não descarta a possibilidade 
de abrir uma unidade para produzir jatos comerciais na China. Segundo o CEO 
da Embraer, Paulo Cesar de Souza e Silva, em entrevista em Singapura, a 
medida pode sinalizar uma eventual mudança na estratégia da empresa, depois 
do fechamento de uma unidade que fabricava jatos executivos no país asiático 
em 2016. 
 
Impacto: Neutro. Caso efetivado, esta seria a primeira planta internacional da 
empresa. Essa nova planta localizada na China pode se justificar pela grande 
demanda que deve vir do país asiático nas próximas décadas. Há um grande 
potencial para produzir mais de mil aviões regionais, nos próximos 20 anos na 
China. Recentemente, também abordamos as vendas dos aviões de transporte 
militar KC-390 para o governo de Portugal. Ainda há conversas da companhia 
com o governo da Nova Zelândia e outros cinco países na Europa e América 
Latina. As perspectivas para a empresa seguem favoráveis. Olhando para 
frente, vale ressaltar que Embraer vem apresentando uma recuperação. A 
Embraer sofreu com a desaceleração nas vendas, mas esse novo cargueiro 
militar deve continuar a auxiliar a empresa na retomada das demandas. 
Olhando para o valutaion, atualmente, a Embraer é negociada a múltiplo de 
6,3x (EV/EBITDA), no mesmo patamar negociado dos últimos 5 anos. No 
entanto, com a retomada da eficiência operacional, e consequentemente 
aumento das margens, acreditamos que o papel pode buscar múltiplos 
maiores, em torno de 7x. 
 
Petrobras: Memorando de Entendimentos com a Shell  
 
A Petrobras anunciou, em nota à imprensa, um memorando de entendimentos 
com a holandesa Shell. O foco do acordo assinado é operacional em ativos nos 
quais as empresas já atuam em parceria. O principal objetivo é compartilhar 
melhores práticas, e assim reduzir custos nas atividades de construção de 
poços, logística e segurança de aviação. Será formado também um comitê com 
representantes das duas empresas, que vai avaliar atividades que possam 
permitir um desenvolvimento contínuo de processos operacionais. 
Em paralelo, a Petrobras informou que prorrogou o prazo para assinatura de 
acordo de confidencialidade referente a venda de sete conjuntos de campos 
localizados em águas rasas, que totalizam 30 concessões. Este prazo vai até 29 
de setembro. As unidades estão localizadas nos estados do Ceará (Polo Ceará 
Mar), Rio Grande do Norte (Rio Grande do Norte Mar), Sergipe (Sergipe Mar), 
Rio de Janeiro (Pargo, Enchova e Pampo) e São Paulo (Polo Merluza). 
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Hora

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

IBOV Ibovespa 73.079 -0,45% 8,49% 26,00%

IBrX Ibrx 100 30.350 -0,35% 8,49% 25,90%

IM OB Imobiliário 780 0,99% 6,94% 26,72%

INDX industrial 14.511 -0,37% 7,85% 12,45%

IFNC Financeiro 7.899 -0,05% 7,23% 29,40%

ICON Consumo 3.619 0,36% 9,36% 16,81%

IM AT M aterias básicos 2.286 -1,98% 12,50% 65,52%

IEE Energia Elétrica 41.989 0,93% 5,22% 13,68%

UTIL Utilidade Pública 4.214 1,03% 5,92% 9,59%

IFIX FI Imobiliário 2.151 1,20% 3,55% 21,22%

IDIV Dividendos 4.068 0,52% 8,49% 40,26%

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

Cobre (USd/lb.) 307,7 1,15% 4,89% 21,84%

Ouro (USD/t oz.) 1.339,5 -0,87% 3,52% 14,91%

Prata (USD/t oz.) 17,9 -1,51% 4,05% 10,08%

Plat ina (USD/t oz.) 1.000,7 -1,15% 1,11% 9,74%

Paládio (USD/t oz.) 936,7 0,59% 5,29% 36,45%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 53,6 -0,35% 3,18% -8,81%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 47,7 0,48% -2,57% -16,34%

Gasolina (USd/gal.) 161,3 -2,08% 6,29% -3,40%

Gás Natural (USD/M M Btu) 2,9 1,42% -2,59% -17,90%

Etanol (USD/gal.) 1,5 -0,13% -1,10% 3,86%

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

M ilho (USd/bu.) 355,3 -0,42% -5,20% -6,51%

Soja (USd/bu.) 963,0 0,10% 1,90% -2,65%

Café Robusta (USD/M T) 1.964,0 0,20% -7,92% -8,69%

Café Arábica (USD/bag) 168,0 0,57% -7,92% -3,59%

Açúcar (CNY/M T) 6.164,0 -0,24% -1,08% -10,85%

Boi Gordo (USd/lb.) 107,3 1,04% -2,96% 6,87%



Petrobras: Memorando de Entendimentos com a Shell 
 
Impacto: Marginalmente positivo. Com relação à Shell, a medida tem um viés positiva, uma vez que permite uma maior eficiência operacional, com 
significativa redução de custos, além da mitigação de risco, e fortalecimento da governança sobre os projetos. Quanto ao prolongamento do prazo 
do acordo da venda dos conjuntos de campos localizados em água rasa corrobora com o foco da Companhia no processo de desalavancagem da 
estatal, sustentado pelas vendas de ativos. Mantemos nossa recomendação positiva para a Petrobras, e sustentamos nossa recomendação: (1) 
vendas de ativos; (2) melhora operacional, com ganhos de eficiência e produtividade; (3) desalavancagem financeira; e (4) rumores do IPO da BR 
Distribuidora. 
 
Petrobras/Ultrapar: Acordo celebrado entre Liquigás e CADE   
 
O Cade fechou acordo, na semana passada, com as empresas Ultragaz e Liquigás para encerrar duas investigações de cartel no mercado de 
distribuição de GLP, o gás de cozinha. Pelos termos, a Liquigás, controlada pela Petrobras, pagará R$ 62 milhões para arquivar processo que apura 
suposto cartel para a venda do produto no Nordeste. A estatal ainda terá que pagar R$ 2,9 milhões para encerrar outra investigação no Distrito 
Federal e em outras localidades no Centro-Oeste. A Ultragaz fechou acordo neste mesmo processo que apura irregularidades no Centro-Oeste e 
pagará multa de R$ 2,1 milhões. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. A Liquigás, empresa controlada pela Petrobras, vem implementando melhorias em seus processos e melhorando 
sua governança. A medida também pode favorecer o processo de venda da Liquigas. Nas últimas semanas, conforme abordamos no Visão Guide, o 
Cade chegou a recomendar a reprovação da compra da Liquigás pela Ultragaz. A operação tinha sido anunciada em junho por R$ 2,8 bilhões. No 
parecer, a superintendência citava as investigações em curso nesse segmento como um dos fatores que reforçariam a necessidade de barrar a 
operação. A superintendência ainda apontou fatores estruturais que incentivariam práticas coordenadas no setor. O tribunal do Cade tem até 
dezembro para o julgamento, sendo que pode ser prorrogado por mais três meses. Vale lembrar que, só neste ano, o Cade já barrou as compras 
da Estácio pela Kroton e da Alesat pela Ipiranga. Acompanharemos o caso. 
 
Rumo: Fim de acordo na Rumo 
 
Em nota à imprensa, a Rumo informou o rompimento do acordo de acionistas da empresa, por parte do grupo Cosan, com a BNDESPar. O acordo 
atende a acertos firmados em 2014, quando houve uma reorganização societária na empresa de logística. 
 
Impacto: Neutro. Não houve grandes mudanças com o quadro societário da companhia. Em fevereiro deste ano venceu o prazo que impedia aos 
acionistas vender além de 50% da participação atrelada ao bloco de controle. O BNDESPar já vinha vendendo suas ações no mercado e, agora, há 
a possibilidade de venda da totalidade restante dos papéis - 4,01% do capital da Rumo. Com a saída da BNDESPar, o acordo de acionistas ficou 
com a Cosan Logística, hoje detentora de 28% do capital, e Júlia Dora, com 3,82%. 
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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/set             

08:00 Brasil IGP-M (1ª prévia) (MoM) Set - - -0,03% 

08:00 Brasil IPC-S (1ª Quadrissemana) (MoM) 07-set - - 0,13% 

08:25 Brasil Boletim Focus 08-set - - - 

15:00 Brasil Balança Comercial Semanal (USD milhões) 08-set - - - 



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 1,2984 2,88 0,3400 66,0146 11/09/2017

Treasury 5 anos 1,6842 3,12 -3,3679 37,7669 11/09/2017

Treasury 10 anos 2,1062 2,71 -3,7738 25,7508 11/09/2017

Treasury 30 anos 2,7170 1,79 -2,4592 13,4636 11/09/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,1350 17,63 -446,5587 51,2107 11/09/2017

TIPS (inflação) 5 anos -0,0416 48,26 -186,8476 66,0962 11/09/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,2840 18,33 -27,3843 80,8917 11/09/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,8146 4,79 -9,7696 21,8731 11/09/2017

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

México 6,8130 0,80 -0,5260 14,7940 11/09/2017

Ásia

Japão 0,0100 150,00 -84,1270 166,6670 11/09/2017

Hong Kong 1,3940 -3,80 -9,3040 48,9320 08/09/2017

China 3,6400 0,11 0,0820 29,5370 11/09/2017

Índia 6,5620 0,29 0,8450 -6,8560 11/09/2017

Austrália 2,6040 0,97 0,6180 32,5870 11/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,0400 5,05 -2,0720 21,0710 11/09/2017

Alemanha 0,3350 7,37 -12,3040 2945,4550 11/09/2017

França 0,6320 2,60 -6,7850 106,5360 11/09/2017

Espanha 1,5660 1,43 7,4070 44,7320 11/09/2017

Italia 1,9690 0,51 -3,0530 57,7720 11/09/2017

Portugal 2,8120 0,46 -1,4370 -11,0410 11/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,5400 4,45 -4,0850 174,1120 11/09/2017

Bélgica 0,6450 2,87 -7,0610 172,1520 11/09/2017

Eslováquia 0,7510 0,67 -9,6270 193,3590 08/09/2017

Eslovénia 0,9480 0,74 -14,5180 25,0660 11/09/2017

Finlandia 0,5070 66,23 27,0680 270,0730 11/09/2017

Grécia 5,4700 0,26 -1,4590 -34,0330 11/09/2017

Irlanda 0,6590 2,97 -8,7260 40,2130 11/09/2017

Malta 1,2400 -3,13 -1,5873 33,3333 11/09/2017

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

México 98,26 -0,70 -6,58 -38,81 11/09/2017

Chile 54,97 -0,60 -15,46 -21,23 11/09/2017

Brasil 180,31 -0,64 -12,06 -73,41 11/09/2017

Peru 69,59 -1,13 -10,45 -31,54 11/09/2017

Colômbia 114,05 -0,48 -11,81 -45,82 11/09/2017

Venezuela 5058,46 0,18 9,38 1081,91 11/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 11/09/2017

Alemanha 13,38 1,20 -1,26 -2,71 11/09/2017

França 20,86 -0,56 8,89 -7,38 11/09/2017

Espanha 63,65 -2,42 -9,54 -13,93 11/09/2017

Italia 140,92 -0,93 0,27 5,52 11/09/2017

Portugal 151,99 -1,98 -11,72 -135,37 11/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 17,52 -2,64 -0,61 -7,55 11/09/2017

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 22.130 7.270 14.860 (775) 2.200 11.035

Investidor Estrangeiro 171.966 185.314 (13.348) (4.979) (29.923) (95.489)

Invest idor inst itucional 209.501 203.126 6.375 4.564 28.158 89.859

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 5.864.787 6.733.278 (868.491) 53.965 (302.656) 17.702

Investidor Estrangeiro 4.428.052 4.843.959 (415.907) (24.599) 91.324 (283.200)

Invest idor inst itucional 11.670.069 10.241.548 1.428.521 (30.338) 207.309 255.384

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 224.210 94.943 129.267 (1.115) 905 143.929

Investidor Estrangeiro 163.081 172.356 (9.275) 10.270 22.321 (32.286)

Invest idor inst itucional 152.048 278.075 (126.027) (8.810) (24.661) (101.028)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.212.041 1.300.559 (88.518) 162 247 (68.178)

Invest idor Estrangeiro 872.797 562.833 309.964 (87) 19 65.483

Investidor inst itucional 976.212 1.206.828 (230.616) (75) (231) 1.101

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.436.251 1.395.502 40.749 (953) 1.152 75.751

Investidor Estrangeiro 1.035.878 735.189 300.689 10.183 22.340 33.197

Investidor inst itucional 1.128.260 1.484.903 (356.643) (8.885) (24.892) (99.927)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 3,71% 0,37%

10% CCRO3 CCR 4,01% 0,40%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 2,72% 0,27%

10% KLBN11 Klabin 3,10% 0,31%

10% EQTL3 Equatorial 4,58% 0,46%

10% IGTA3 Iguatemi 3,90% 0,39%

10% ITSA4 Itaúsa 5,10% 0,51%

10% M RVE3 M RV 6,82% 0,68%

10% PETR4 Petrobras 7,77% 0,78%

10% VALE3 Vale -1,71% -0,17%

Desempenho 08/set Setembro

Guide 0,18% 4,00%

Ibovespa -0,45% 3,17%
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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 2,41% 0,48%

20% CPLE6 Copel 1,32% 0,26%

20% CSAN3 Cosan 0,26% 0,05%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 5,00% 1,00%

20% TAEE11 Taesa 2,22% 0,44%

Desempenho 08/set Setembro

Guide 0,48% 2,24%

IDIV 0,52% 4,14%

Desempenho 08/set Setembro

Guide -0,35% 3,02%

Ibovespa -0,45% 3,17%

Desempenho 08/set Setembro

Guide 1,06% 3,40%

IFIX 1,20% 3,19%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BTOW3 B2W Digital 2,76% 0,28%

10% BVM F3 B3 3,71% 0,37%

10% CESP6 Cesp -0,20% -0,02%

10% EQTL3 Equatorial 4,58% 0,46%

10%  GGBR4 Gerdau 3,12% 0,31%

10% KLBN11 Klabin 3,10% 0,31%

10% M OVI3 M ovida -2,00% -0,20%

10% M RVE3 M RV 6,82% 0,68%

10% PETR4 Petrobras 7,77% 0,78%

10%  VIVT4 Vivo 0,53% 0,05%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 5,77% 1,44%

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF 1,60% 0,08%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 5,97% 1,19%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 4,28% 0,64%

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

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 0,11% 0,01%
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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 

 


