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

S&P 500 EUA 2.491 -0,11% 2,18% 12,16%

Dow Jones EUA 22.105 0,07% 1,21% 11,56%

Nasdaq EUA 5.993 -0,20% 2,51% 23,14%

M EXBOL M éxico 50.424 -0,03% -0,48% 8,54%

FTSE R. Unido 7.381 -0,36% 1,28% 6,72%

DAX Alemanha 12.542 0,14% 4,46% 9,39%

CAC 40 França 5.216 0,12% 3,07% 7,25%

IBEX 35 Espanha 10.366 0,38% 0,99% 11,30%

FTSE M IB Italia 22.280 0,22% 4,33% 19,13%

PSI Portugal 5.162 0,47% -0,73% 14,33%

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

CSI 300 China 3.843 0,12% 5,35% 16,09%

Shangai Comp China 3.384 0,14% 5,47% 9,04%

Kospi Coreia do Sul 2.360 -0,22% 1,74% 16,47%

Nikkei 225 Japão 19.866 0,45% 0,69% 3,93%

Topix Japão 1.637 0,61% 1,24% 7,82%

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

Dólar Index 91,800 -0,09% -1,36% -10,18%

Euro (USD/EUR) 1,198 0,14% 1,73% 13,95%

Libra (USD/GBP) 1,328 -0,02% 2,45% 7,63%

Franco Suiço 0,959 -0,16% 1,37% 6,27%

Real 3,132 0,19% 1,85% 3,93%

Peso mexicano 17,742 0,08% 0,16% 16,83%

Dólar Australiano 1,244 -0,22% -2,29% -10,39%

Iene 110,030 -0,13% -0,36% 6,30%

Iuan 6,532 -0,05% 2,13% 6,32%

Rúpia 63,996 -0,07% 0,20% 6,14%

Lira Turca 3,441 0,24% 2,46% 2,39%

Rand Sulafricano 13,108 0,75% 1,65% 4,82%

Bom dia, 
  
Resumo: No cenário internacional, após as bolsas terem quebrado recordes de 
alta, vemos uma espécie de “pausa”. O dólar opera mais fraco frente a seus 
principais pares, e as commodities sobem. Apesar disso, para emergentes, o dia 
parece ser menos favorável. Investidores atentos aos dados que sairão hoje 
nos EUA e na China. No Brasil, é dia importante: Janot x Temer e Lula x Moro 
são “embates” que podem mexer com os mercados.  
 
Cenário Externo: após ganhos, mercados em “pausa”. 
 
Uma pausa. A volatilidade dos mercados, medida pelo índice VIX, opera estável, 
após dois dias de queda mais fortes. As bolsas da Europa, após 5 dias de 
ganhos, mostram um menor fôlego. Os mercados, portanto, mostram certa 
“pausa”, após bom desempenho recente. Vale notar: ontem, as bolsas globais 
(medidas pelo índice MSCI) atingiram o seu recorde histórico. No ano, sobem 
15%.   
 
Um impulso. O petróleo (brent) sobe pelo 3º dia seguido, em meio à maior 
previsão de crescimento da demanda pela commodity pela Agência 
Internacional de Energia. O barril chegou a operar acima de US$54,7. No mês, 
sobe mais de 3%. As commodities, em dia de dólar mais fraco frente a seus 
principais pares, operam em alta. O minério de ferro subiu 0,25% na China, 
com a tonelada cotada a US$76,56. 
 
Agenda de indicadores tem EUA, Europa e China no radar. Nos EUA: (i) índice 
de preços ao produtor (9h30); (ii) estoques de petróleo bruto (11h30); e (iii) 
resultado fiscal mensal (15h). Não há discursos do Fed para hoje. Na Zona do 
Euro, saiu a produção industrial de julho, acima do esperado pelo mercado. Por 
fim, à noite (23h), ficaremos à espera dos chineses: por lá, saem as vendas no 
varejo e a produção industrial de agosto. 
 
Brasil: uma 4ª interessante, de Janot contra Temer, e Lula contra 
Moro. 
 
O dia pode esquentar (ainda mais). A 4ª feira será importante no front político: 
(i) o STF julgará pedido da defesa de Temer (14h), para suspender potenciais 
novas denúncias de Janot (PGR), e impedir que o procurador atue em 
processos em que esteja envolvido (é possível que a 2ª denúncia de Janot 
venha ainda hoje); e (ii) Lula fala, pela 2ª vez, ao juiz Moro, em Curitiba 
(esperam-se manifestações, etc.). 
 
Eleições de 2018: ainda em aberto. Cresce, ao menos entre os principais 
partidos, a percepção de que Lula dificilmente estará legalmente habilitado para 
concorrer à presidência. No PSDB, por exemplo, os tucanos Alkmin e Dória já 
admitem participar de prévias nacionais, que podem começar em dezembro/17, 
e ir até março/18.  
 
Reforma política adiada: para hoje? Sem certeza de que os projetos seriam 
aprovados, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ) adiou a discussão de 
ontem para hoje. No radar, estão a PEC 77 de 2003, e a PEC 282 de 2016. 
Lembramos: as mudanças, para valerem no próximo ano, precisam ser feitas 
até o início de outubro. 
 
Refis: o fim da novela? Busca-se uma espécie de “meio-termo” entre equipe 
econômica e congressistas, no que diz respeito ao programa de regularização 
tributária. Meirelles analisará hoje uma proposta “intermediária”. Maia estaria 
disposto a votar a proposta ainda nesta semana. O governo prevê arrecadar até 
R$8 bi com o programa, para cumprir a meta de déficit fiscal de R$159 bi neste 
ano. 



Continuação do cenário Brasil 
 
Cemig: leilões confirmados. Uma outra “ajudinha” para o fiscal pode vir do leilão da Cemig que, de acordo com notícias recentes, foi confirmado 
para o dia 27 deste mês. A venda das usinas da empresa mineira serão consideradas “receitas extraordinárias”. 
 
Inflação em baixa. Saiu hoje o IPC-Fipe, da 1ª quadri de setembro: veio abaixo do esperado pelo mercado (0,05%, contra 0,08%). Segue, 
portanto, a percepção de que a inflação pode continuar a surpreender para baixo (especialmente por conta de “alimentos”). Aliás, isto é algo que 
poderia levar o BC a colocar a Selic abaixo de 7,0%. Vale conferir: ontem, em nosso blog, falamos sobre aquilo que pode acontecer com a taxa 
básica de juros (veja aqui).  
 
Indícios positivos de atividade. Ainda hoje, o IBGE divulga a Pesquisa Mensal de Serviços, referente a julho (9h). Ontem, dados do setor de varejo 
foram divulgados, e considerados positivos. Em julho, o volume do varejo ampliado cresceu 0,2% frente a junho, sinalizando que o 3º trimestre 
também deve ser bom para o consumo. 
 
Especulações positivas sobre a atividade. Segundo Ribamar Oliveira, do Valor, há certo alívio na área econômica. Afinal, a arrecadação tributária de 
agosto foi melhor do que o previsto. Números recentes tem aumentado o otimismo, e a Fazenda pode começar a trabalhar com projeções melhores 
de PIB para 2017 e 2018. 
 
BC: dúvidas & gradualismo. Em relação ao BC, 2 pontos a destacar. O primeiro: ainda não está clara a postura da instituição com relação aos swap 
cambiais. Dito de outra forma: se irá rolar, de forma integral ou parcial, o vencimento de 1º de outubro. Isso tem mantido certa pressão altista 
sobre o dólar. O segundo: como falamos ontem, consolida-se a expectativa de que os cortes de juros serão mais graduais nos próximos meses. 
 
E os mercados hoje? Lembramos que é dia de vencimento de opções sobre Ibovespa na B3. Após bom desempenho recente, e sem ventos tão 
favoráveis do exterior, os mercados locais podem passar por dia de correção. Temos um viés de baixa em bolsa, e de alta em dólar e juros futuros. 
A percepção de risco-país (CDS de 5 anos) já opera em leve alta nesta manhã, em linha com a maioria dos países emergentes. 
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https://www.guideinvestimentos.com.br/2017/09/12/devagarinho-ate-embaixo/
https://www.guideinvestimentos.com.br/2017/09/12/devagarinho-ate-embaixo/
https://www.guideinvestimentos.com.br/2017/09/12/devagarinho-ate-embaixo/
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Juros 

Fonte: Bloomberg, Guide 
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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 7,63 -0,26 -2,00 7,63 7,63

DI jan 19 7,61 -0,39 -3,00 7,63 7,60

DI jan 20 8,37 -0,36 -3,00 8,39 8,36

DI jan 21 8,99 -0,33 -3,00 9,02 8,98

DI jan 22 9,40 -0,32 -3,00 9,41 9,39

DI jan 23 9,63 -0,21 -2,00 9,65 9,62

DI jan 24 9,79 0,51 5,00 9,84 9,81

DI jan 25 9,93 -0,40 -4,00 9,96 9,93

DI jan 26 10,07 0,60 6,00 10,06 10,06

Variação

8,37

8,99

9,40

9,63
9,79

9,93
10,07

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 
 
Setor de serviços registra volumes fracos em julho 
 
O IBGE divulgou a Pesquisa Mensal de Serviços, referente a julho: queda de 
3,2% a/a dos volumes, acima dos -1,9% esperados pelo mercado, segundo 
pesquisa da Bloomberg. Frente a junho, o volume recuou 0,8%. No acumulado 
de 2017, a queda é de 4,0% e; em 12 meses, de 4,6%. Na comparação mês a 
mês, apenas 2 atividades registraram alta. Ainda assim, percebe-se pelo gráfico 
que houve, de fato, uma melhora desde o início da crise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ata do COPOM: cortes mais graduais à frente 
 
A ata divulgada hoje pelo BC corrobora o comunicado da semana passada, em 
nossa opinião. Afinal, deixa clara a intenção de fazer cortes de Selic mais 
graduais à frente. Desta forma, mantemos o nosso cenário-base: uma 
Selic de 7,00% até o final do ano, contra os 8,25% atuais. Os cortes seriam 
estes: -75 pontos base no COPOM de outubro (dias 24 e 25); e -50 pontos base 
no COPOM de dezembro (dias 5 e 6). O mercado, considerando o último 
Boletim Focus, está em linha com estra projeção. Ainda assim, é preciso 
reconhecer: o risco de uma inflação que pode continuar surpreendendo para 
baixo (preços de alimentos, em especial), pode levar a Selic a um patamar 
ainda abaixo de 7,0%, já no início de 2018. É algo que continuaremos a 
monitorar. Ainda assim, prevalece a percepção de que os juros permanecerão 
baixos ao longo de 2018. Após o término do ciclo de queda de juros, será 
preciso monitorar quando – e até quanto – a Selic poderia subir nos próximos 
anos. 
 
Outros comentários sobre a ata do COPOM: 
 
       (i) Se continuar assim, será “gradual”. Esta é uma das principais 
mensagens da ata do COPOM: “avaliando as circunstâncias atuais”, espera-se 
um “encerramento gradual do ciclo de flexibilização monetária”. Esta 
interpretação já havia sido feita do comunicado da semana passada, mas ficou 
clara a interpretação de que “tudo mais constante, há benefícios” em encerrar 
o ciclo desta forma. É por isto que ele “vê, neste momento, como adequada 
uma redução moderada” do corte de juros na próxima reunião (outubro); 
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http://www.bcb.gov.br/htms/copom/not20170906209.pdf
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/copomcomunicados/16260


Continuação do cenário Brasil 
 
Outros comentários sobre a ata do COPOM: 
 
       (ii) 2 benefícios do encerramento gradual. O BC destaca 2 muito claros. Fala que “um processo gradual facilita a comunicação e permite o 
acúmulo de mais evidências sobre o comportamento da economia à época de encerramento do ciclo”. Isso dá indícios de que, em dezembro, o 
corte voltará a ser reduzido, indo para -50 bps; 
 
       (iii) As reformas, e as “outras iniciativas”. O BC também ressaltou a importância das reformas, especialmente as de natureza fiscal. Além disso, 
reconheceu a importância dos anúncios de privatizações e concessões feitos em agosto – fatores que devem contribuir para o aumento da 
produtividade da economia, e melhoria do ambiente de negócios. Isso faz o juro neutro cair, e permite uma Selic mais baixa; 
 
      (iv) Hoje, o indicado é uma “política estimulativa”. Considerando a conjuntura atual (inflação ancorada, grande ociosidade da economia, etc.), 
o BC considera que o apropriado é uma “política monetária estimulativa”. Ou seja: “taxas de juros abaixo da estrutural”. Os membros do BC, por 
outro lado, consideram que, hoje, as taxas de juros reais ex-ante – por volta de 3,3% ao ano – já estão abaixo do estrutural. Neste contexto, 
parece difícil esperar que o ciclo de cortes de juros se estenda muito mais, dado que o BC já estaria contribuindo para a retomada da economia. 
 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos mercados locais 
 
O Ibovespa terminou ontem em alta de 0,30%, aos 74,538 mil pontos. Perdeu um pouco de forças no final da sessão, após ter superado a marca 
de 75 mil pontos. Por outro lado, vimos algumas pressões de alta em ativos que capturam percepção de risco. O CDS de 5 anos subiu 1,5%, 
fechando em 183 pontos base; o dólar subiu 0,75%, cotado a R$3,1262 e; por fim, os DIs também subiram. O DI para jan/21 subiu 3 pontos base, 
para 9,02%. 
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Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
Azul: Companhia afirma que acionistas farão oferta de 40,6 mi ações PN 
 
Segundo Fato Relevante enviado ao mercado, a Azul comunicou que foi 
iniciada uma oferta pública de distribuição secundária de 40.630.186 ações 
preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Dentre os 
principias vendedores estão: Saleb II Founder 1, LLC, STAR Sabia, LLC, WP-
New Air, LLC, ZDBR LLC, Maracatu LLC, Trip Investimentos Ltda., Trip 
Participações S.A. e Rio Novo Locações Ltda. A oferta ocorrerá tanto no Brasil 
quanto no exterior.   
 
Impacto: Marginalmente negativo. Após as ações fecharem em queda de 
5,23%, a companhia informou ao mercado que prepara uma oferta pública 
secundária de 40.630.186 ações. Por se tratar de uma oferta pública com 
esforços restritos exclusivamente de distribuição secundária, não é aplicável a 
concessão de prioridade aos atuais acionistas da Companhia para aquisição das 
Ações da Oferta Global, portanto, não haverá diluição dos atuais acionistas da 
Companhia. O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento 
de coleta de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto a 
investidores profissionais.  
 
 
Eletropaulo: Eletropaulo caminha para Novo Mercado 
 
Ontem, os acionistas preferencialistas, em assembleia geral extraordinária 
(AGE), aprovaram a migração da Eletropaulo para o Novo Mercado da B3, com 
60,36% de votos. A migração para o segmento máximo de governança da 
bolsa, com a conversão de todas as ações preferenciais (PN) da companhia em 
ordinárias (ON), na proporção de um para um, é parte da estratégia da 
empresa, que contempla a melhoria operacional, a redução de riscos ao 
investidor e o aperfeiçoamento da governança corporativa. 
 
Impacto: Positivo. Conforme abordamos anteriormente, a migração para o 
Novo Mercado é positiva e deve melhorar significativamente o nível de 
governança, alinhando o interesse de todos os acionistas, majoritário e 
minoritário. A medida ainda aumentar a atratividade para os investidores, 
melhorando o nível de liquidez das ações, além de melhorar o acesso da 
empresa ao mercado de capitais. Essa relação de troca, de uma ação 
preferencial para uma ação ordinária, é destaque positivo e traz condições 
semelhantes a todos os acionistas. 
 
 
Petrobras: efetuou pré-pagamento de financiamento de US$ 1,13 bi 
 
Segundo comunicado ao mercado, a Petrobras informou que realizou o pré-
pagamento de financiamentos com o banco JPMorgan Chase Bank no valor de 
1,13 bilhão de dólares, com vencimentos entre junho de 2019 e março de 
2020.  
 
A companhia também informou que, simultaneamente, contratou novo 
financiamento com a mesma instituição no valor de 847,5 milhões de dólares e 
vencimento em 2022, na medida em que busca reduzir e alongar o seu 
endividamento. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. A Petrobras deverá continuar avaliando 
novas oportunidades para pré-pagamento para reduzir e alavancar o 
endividamento da empresa. A empresa segue no gerenciamento de seus 
passivos, para melhor seu perfil de amortização, levando em consideração a 
meta de desalavancagem prevista em seu plano de negócios e gestão 2017-
2021. 
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Hora

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

IBOV Ibovespa 74.539 0,30% 10,66% 31,18%

IBrX Ibrx 100 30.915 0,23% 10,51% 30,88%

IM OB Imobiliário 783 -0,99% 7,42% 28,84%

INDX industrial 14.821 0,67% 10,15% 16,66%

IFNC Financeiro 8.037 -0,24% 9,10% 34,05%

ICON Consumo 3.686 0,80% 11,40% 20,54%

IM AT M aterias básicos 2.331 0,05% 14,71% 73,87%

IEE Energia Elétrica 42.900 0,60% 7,50% 18,74%

UTIL Utilidade Pública 4.308 0,65% 8,26% 15,05%

IFIX FI Imobiliário 2.152 -0,63% 3,61% 21,81%

IDIV Dividendos 4.134 -0,16% 10,25% 45,54%

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

Cobre (USd/lb.) 298,3 -1,75% 1,70% 18,14%

Ouro (USD/t oz.) 1.337,5 0,36% 3,36% 14,74%

Prata (USD/t oz.) 18,0 0,59% 4,89% 10,97%

Plat ina (USD/t oz.) 987,8 0,13% -0,19% 8,32%

Paládio (USD/t oz.) 939,9 -0,38% 5,65% 36,90%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 54,7 0,87% 5,39% -6,86%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 48,7 0,97% -0,55% -14,61%

Gasolina (USd/gal.) 167,3 0,98% 10,19% 0,15%

Gás Natural (USD/M M Btu) 3,0 1,43% 1,16% -14,73%

Etanol (USD/gal.) 1,6 0,52% 0,52% 5,56%

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

M ilho (USd/bu.) 353,8 0,64% -5,60% -6,91%

Soja (USd/bu.) 954,5 0,42% 1,01% -3,51%

Café Robusta (USD/M T) 1.986,0 0,86% -6,89% -7,67%

Café Arábica (USD/bag) 168,5 1,38% -2,49% -3,19%

Açúcar (CNY/M T) 6.149,0 -0,34% -1,32% -11,06%

Boi Gordo (USd/lb.) 106,3 -0,86% -1,05% 5,83%



Ser Educacional: Grupo Ser negocia aquisição e fará aumento de capital 
 
Segundo apurou o jornal Valor Econômico, a Ser está negociando a aquisição do controle de uma instituição de ensino, cujo nome não foi revelado. 
A companhia fechou um contrato de exclusividade com essa instituição que pode perdurar até o fim do processo de diligência. 
 
A Ser Educacional comunicou ainda ao mercado, na noite de ontem, um aumento de capital de até R$ 400 milhões. Os recursos da capitalização 
serão destinados à expansão via aquisições de faculdades e crescimento orgânico, o que envolve desde aumento da infraestrutura de polos de 
ensino a distância e investimentos em novas unidades presenciais.  
 
No mesmo comunicado, a Ser Educacional também informou que seu controlador, o empresário Janguiê Diniz, tem intenção de vender até 11% da 
companhia em operações a serem realizadas em bolsa. Com isso, a fatia de Janguiê que, atualmente, é de cerca de 70% seria reduzida para 53%, 
considerando a diluição com o aumento de capital. Além dos recursos do aumento primário de capital que serão destinados à expansão da 
companhia, a Ser Educacional também está captando até R$ 200 milhões numa emissão de debêntures, cuja precificação termina dia 18.  
 
Impacto: Marginalmente negativo. No primeiro momento, os papeis da Ser podem ficar pressionados em função da potencial diluição das 
participações dos minoritários e a redução da participação de acionistas relevantes da companhia. No entanto, a operação tem um viés positivo no 
médio/longo prazo uma vez que os recursos são destinados a estratégia de expansão da Ser. Mantemos uma visão positiva para a companhia, que 
deve aproveitar o ciclo econômico mais favorável e impulsionar ainda mais o número de alunos matriculados/rearticulados. Com relação as ultimas 
decisões do MEC envolvendo a regulamentação do setor, acreditamos que as novas medidas devem eliminar a burocracia do segmento, acelerando 
o processo de ampliação de novos polos e cursos, e fornecendo mais autonomia para empresas. Como efeito, a Ser deve se beneficiar das novas 
medidas e impulsionar seu crescimento ainda mais no setor nos próximos anos. 
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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 

13/set             

05:00 Brasil IPC (MoM) 07-set - - 0,10% 

09:00 Brasil PMS: Volume de Serviços (YoY) Jul - - -3,00% 

12:30 Brasil Fluxo Cambial Semanal 08-set - - - 

03:00 Alemanha CPI Harmonizado (MoM) Ago - 0,2% 0,20% 

03:00 Alemanha CPI Harmonizado (YoY) Ago - 1,8% 1,80% 

05:30 R. Unido Taxa de Desemprego Jul - 4,4% 4,40% 

06:00 Z. do Euro Produção Industrial (YoY) Jul - 3,3% 2,60% 

06:00 Z. do Euro Emprego (YoY) 2T17 - - 1,50% 

09:30 EUA PPI (MoM) Ago - 0,30% -0,10% 

09:30 EUA PPI: Núcleo (MoM) Ago - 0,20% -0,10% 

09:30 EUA PPI (YoY) Ago - 2,5% 1,90% 

09:30 EUA PPI: Núcleo (YoY) Ago - 1,9% 1,80% 

11:30 EUA Estoques de petróleo bruto 08-set - - - 

15:00 EUA Resultado Fiscal Mensal (USD bilhões) Ago - - -$42,9B 

23:00 China Vendas do Varejo (YoY) Ago - 10,50% 10,40% 

23:00 China Investimento em ativos fixos urbanos (YoY) Ago - 8,20% 8,30% 

23:00 China Produção Industrial (YoY) Ago - 6,60% 6,40% 



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 1,3350 0,02 3,1685 67,2513 13/09/2017

Treasury 5 anos 1,7488 0,19 0,3385 40,4095 13/09/2017

Treasury 10 anos 2,1655 -0,08 -1,0645 25,3836 13/09/2017

Treasury 30 anos 2,7669 -0,17 -0,6677 12,3204 13/09/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,1261 -0,32 -410,5263 54,6566 13/09/2017

TIPS (inflação) 5 anos -0,0079 16,84 -116,4927 92,3077 13/09/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,3185 -0,25 -18,5630 44,9045 13/09/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,8405 -0,49 -6,9008 15,1685 13/09/2017

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

México 6,7760 0,19 -1,0660 12,8020 13/09/2017

Ásia

Japão 0,0340 70,00 -46,0320 361,5380 13/09/2017

Hong Kong 1,5130 1,61 -2,3870 51,4510 13/09/2017

China 3,6350 0,47 -0,0550 31,0850 13/09/2017

Índia 6,5860 0,49 1,2140 -3,8260 13/09/2017

Austrália 2,6700 1,14 3,1680 29,2980 13/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,1420 0,62 7,5330 25,3570 13/09/2017

Alemanha 0,4020 0,25 5,2360 466,1970 13/09/2017

França 0,6940 -0,72 2,3600 88,0760 13/09/2017

Espanha 1,5860 -1,00 8,7790 43,9200 13/09/2017

Italia 2,0420 0,84 0,5420 54,5800 13/09/2017

Portugal 2,8290 -0,74 -0,8410 -14,1950 13/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,5880 -2,33 4,4400 133,3330 13/09/2017

Bélgica 0,7000 -1,13 0,8650 132,5580 13/09/2017

Eslováquia 0,8250 7,42 -4,2920 134,3750 12/09/2017

Eslovénia 1,0210 5,91 -7,9350 21,8380 13/09/2017

Finlandia 0,5790 0,35 45,1130 223,4640 13/09/2017

Grécia 5,4510 0,02 -1,8010 -34,9760 13/09/2017

Irlanda 0,7270 -1,36 0,6930 34,3810 13/09/2017

Malta 1,3000 2,36 3,1746 32,6531 13/09/2017

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

México 99,04 -0,08 -5,65 -46,57 13/09/2017

Chile 54,99 0,68 -15,07 -28,80 13/09/2017

Brasil 183,39 0,03 -10,33 -86,06 13/09/2017

Peru 70,04 0,49 -9,45 -38,26 13/09/2017

Colômbia 114,74 0,38 -10,00 -53,20 13/09/2017

Venezuela 5011,38 0,14 7,24 1113,31 13/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 13/09/2017

Alemanha 12,78 -4,50 -1,53 -3,22 13/09/2017

França 20,56 -0,05 6,15 -7,77 13/09/2017

Espanha 61,17 -0,97 -10,54 -14,85 13/09/2017

Italia 139,63 -0,23 1,07 5,47 13/09/2017

Portugal 149,49 -1,15 -12,51 -140,56 13/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 17,81 2,64 2,34 -6,44 13/09/2017

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 23.435 7.250 16.185 (250) 1.755 12.260

Investidor Estrangeiro 173.946 191.100 (17.154) (165) (20.219) (92.569)

Invest idor inst itucional 215.713 205.862 9.851 15 20.229 86.808

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 5.933.229 6.747.255 (814.026) 0 (328.861) 101.326

Investidor Estrangeiro 4.606.836 4.879.084 (272.248) 130.639 203.137 (161.928)

Invest idor inst itucional 11.579.064 10.346.288 1.232.776 (129.164) 127.787 53.914

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 243.090 94.598 148.492 1.300 24.215 194.409

Investidor Estrangeiro 168.744 173.304 (4.560) (2.300) 18.831 (65.317)

Invest idor inst itucional 141.713 299.650 (157.937) 2.650 (53.296) (122.492)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.220.560 1.308.593 (88.033) 303 795 (67.338)

Invest idor Estrangeiro 896.401 586.370 310.031 (14) (5) 65.649

Investidor inst itucional 1.027.826 1.262.954 (235.128) (289) (4.745) (3.869)

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.463.650 1.403.191 60.459 1.603 25.010 127.071

Investidor Estrangeiro 1.065.145 759.674 305.471 (2.314) 18.826 332

Investidor inst itucional 1.169.539 1.562.604 (393.065) 2.361 (58.041) (126.361)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 3,53% 0,35%

10% CCRO3 CCR 5,67% 0,57%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 5,06% 0,51%

10% KLBN11 Klabin 8,18% 0,82%

10% EQTL3 Equatorial 5,10% 0,51%

10% IGTA3 Iguatemi 2,83% 0,28%

10% ITSA4 Itaúsa 6,96% 0,70%

10% M RVE3 M RV 6,89% 0,69%

10% PETR4 Petrobras 8,94% 0,89%

10% VALE3 Vale 0,51% 0,05%

Desempenho 12/set Setembro

Guide -0,14% 5,37%

Ibovespa 0,30% 5,23%
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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 2,78% 0,56%

20% CPLE6 Copel 2,44% 0,49%

20% CSAN3 Cosan 0,73% 0,15%

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

20% TAEE11 Taesa 2,40% 0,48%

Desempenho 12/set Setembro

Guide -0,29% 2,67%

IDIV -0,16% 5,84%

Desempenho 12/set Setembro

Guide -0,31% 3,77%

Ibovespa 0,30% 5,23%

Desempenho 12/set Setembro

Guide 0,06% 4,73%

IFIX -0,63% 3,25%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BTOW3 B2W Digital 0,49% 0,05%

10% BVM F3 B3 3,53% 0,35%

10% CESP6 Cesp 0,48% 0,05%

10% EQTL3 Equatorial 5,10% 0,51%

10%  GGBR4 Gerdau 2,95% 0,30%

10% KLBN11 Klabin 8,18% 0,82%

10% M OVI3 M ovida -2,32% -0,23%

10% M RVE3 M RV 6,89% 0,69%

10% PETR4 Petrobras 8,94% 0,89%

10%  VIVT4 Vivo 3,46% 0,35%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 4,15% 1,04%

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF 2,98% 0,15%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 9,26% 1,85%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 8,28% 1,24%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices 1,77% 0,26%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 0,96% 0,10%
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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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