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

S&P 500 EUA 2.492 -0,08% 1,24% 12,20%

Dow Jones EUA 22.208 0,25% 1,09% 12,07%

Nasdaq EUA 5.966 -0,08% 0,79% 22,60%

M EXBOL M éxico 50.335 -0,08% -3,56% 4,71%

FTSE R. Unido 7.170 -1,25% -2,22% 4,33%

DAX Alemanha 12.535 -0,11% 2,98% 9,33%

CAC 40 França 5.217 -0,16% 1,50% 7,28%

IBEX 35 Espanha 10.330 -0,33% -1,40% 10,92%

FTSE M IB Italia 22.135 -0,15% 2,58% 18,92%

PSI Portugal 5.199 0,19% -0,52% 15,53%

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

CSI 300 China 3.831 0,04% 3,38% 15,75%

Shangai Comp China 3.354 -0,53% 3,15% 8,05%

Kospi Coreia do Sul 2.386 0,35% 2,22% 17,75%

Nikkei 225 Japão 19.910 0,52% 0,79% 4,16%

Topix Japão 1.639 0,42% 1,41% 7,92%

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

Dólar Index 91,746 -0,41% -2,24% -10,24%

Euro (USD/EUR) 1,198 0,50% 2,07% 13,89%

Libra (USD/GBP) 1,360 1,51% 5,69% 10,22%

Franco Suiço 0,959 -0,44% 1,41% 6,26%

Real 3,121 0,00% 1,58% 4,30%

Peso mexicano 17,653 -0,07% 0,87% 17,41%

Dólar Australiano 1,246 -0,25% -2,55% -10,27%

Iene 111,010 0,69% -0,31% 5,36%

Iuan 6,544 -0,19% 2,17% 6,13%

Rúpia 64,083 -0,07% 0,06% 5,99%

Lira Turca 3,429 -0,14% 3,11% 2,77%

Rand Sulafricano 13,125 0,05% 1,45% 4,69%

Bom dia, 
  
Resumo: No exterior: explosão é tratada como atentado terrorista no Reino 
Unido; e Coreia do Norte volta a soltar mísseis sobre o Japão. Os mercados na 
Europa operam em baixa; commodities recuam; e a volatilidade sobe. Mas não 
há reações tão fortes ao aumento do risco, como já vimos no passado recente. 
Aqui, no Brasil, a 2ª “flecha” de Janot deve travar a pauta da Câmara por 20-30 
dias; e BC sinaliza rolagem parcial do vencimento de swap cambial.  
 
Cenário Externo: atentado, risco geopolítico, e agenda intensa nos 
EUA. 
 
Não muito negativo, mas longe do positivo. Mercados: as bolsas recuam na 
Europa, após atentados e geopolítica de volta ao radar. Ainda assim, as reações 
não são muito fortes. O ouro opera em baixa, e os juros dos títulos dos EUA 
não operam em baixa. De qualquer forma, não é bom momento para ativos de 
risco; a volatilidade sobe e as commodities recuam.  
 
2 fatores importantes no Reino Unido. A libra se fortalece frente ao dólar, e o 
índice acionário do país (FTSE) opera no vermelho, sendo destaque de baixa na 
sessão europeia. Dois fatores por lá: (i) o BC tem adotado um tom mais “duro” 
(a favor da normalização de juros, etc.); e (ii) explosão em Londres, nesta 
manhã, é tratada como atentado terrorismo. 
 
Ele adora falar. O presidente Donald Trump tuitou nesta manhã e, entre as 
mensagens, opinou: “Outro ataque em Londres por um terrorista perdedor. 
Estas eram pessoas doentes e dementes que estavam na mira da Scotland 
Yard. Devemos ser proativos!”.   
 
Ele volta a ameaçar. Novo teste com mísseis da Coreia do Norte, que voltou a 
sobrevoar o Japão, colocou a geopolítica no radar, mais uma vez. Isso tudo 
após sansões mais duras ao país asiático, adotadas por demais países, como 
retaliação a testes recentes. A novela está longe do fim. 
 
Preços sobem nos EUA. Em 12 meses, a inflação ao consumidor americana 
passou de 1,7% para 1,9%, acima dos 1,8% esperados. Considerando o 
“núcleo” da inflação (medida menos volátil, que desconsidera preços de energia 
e alimentos), a inflação permaneceu em 1,7%, e não caiu para 1,6% como o 
mercado projetava. Em suma: a inflação não está “morta”. 
 
A inflação, um risco para 2018. Fizemos ontem o alerta: se a inflação americana 
começar a subir mais (algo que pode acontecer no 1º semestre de 2018 de 
forma mais clara), o mercado pode começar a precificar um Fed mais 
“agressivo”. Ou seja: juros americanos mais altos. Registre-se: a probabilidade, 
segundo o mercado, de o Fed subir os juros mais uma vez neste ano é hoje de 
47%. No início da semana, estava em 35%. 
 
4 indicadores para prestar atenção hoje. Na agenda de indicadores, é dia 
intenso nos EUA. São estes: (1) índice Empire State; (2) vendas no varejo 
(9h30); (3) produção industrial (10h15); e (4) índice de confiança do 
consumidor (11h). Não há discursos do Fed para hoje. 
 
Brasil: a 2ª “flecha” chegou. 
 
Ufa! Ela veio! A 2ª “flecha” de Rodrigo Janot (PGR) gerava grande expectativa, 
e chegou. E, como se esperava, são “2 em 1”: acusa Temer por “organização 
criminosa” e “obstrução de Justiça”. Porém, antes de ser analisada pela 
Câmara, o STF decidirá (próxima 4ª, dia 20) se a acusação de Janot pode 
prosseguir. 



Continuação do cenário Brasil 
 
A regra é clara. Se for à Câmara, os deputados têm até 180 dias para que votar se a denúncia é aceita ou não. Isso a levaria ao STF, para ser 
investigado e julgado. A aprovação na Câmara precisa de ao menos 342 votos a favor para não ser “enterrada”. Mais: antes de ir ao plenário da 
Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça dará um parecer sobre a matéria. Assim como a 1ª, acreditamos que a denúncia será barrada. O 
efeito negativo se daria através de certo atraso da tramitação de reformas, por exemplo. Na Câmara, espera-se que ao menos 20-30 dias sejam 
“gastos” com isso. 
 
O Planalto responde. Temer divulgou nota ontem, apontando a fragilidade das provas. Diz que é um “realismo fantástico em estado puro”. Após 
repercussões, Temer estaria avaliando se fará pronunciamento à imprensa no Planalto, para reforçar contestação.  
 
Nada confirmado – parte I. Meirelles tem atraído os holofotes (ainda mais do que o normal). Voltou a afirmar que não recebeu nenhum convite 
formal de parlamentares do PSD para ser candidato à presidência. "O que houve foi uma manifestação de um grande número de parlamentares 
favoráveis a essa possibilidade", disse. Meirelles tem destacado a melhora da economia, e segue repetindo que a reforma da previdência será 
votada até outubro. Difícil.  
 
Nada confirmado – parte II. Também sobre as eleições de 2018, matéria do Valor de hoje diz que a candidatura de Lula seria definida em 
dezembro deste ano. Se não puder disputar as eleições, o PT teria 3 opções sobre a mesa: (1) o voto nulo (“Eleições Sem Lula é Uma Fraude”); (2) 
escolher outro candidato (Fernando Haddad?); ou (3) apoiar o nome de uma sigla de esquerda aliada. Se Lula não disputar, seria a 1ª vez desde 
1989 que isso não acontece. 
 
Sinalizações que “fazem preço”. Sobre o BC: hoje, serão leiloados US$600 mi em swap cambial com vencimentos para o 1º dia útil de janeiro, abril 
e julho de 2018. Caso este lote se repita até o dia 28 deste mês, o BC terá rolado cerca de 60% do vencimento previsto para o dia 1º de outubro, 
que é de US$9,97 bi. É importante, pois a última vez que o BC reduziu o seu estoque de swap cambial foi em abril. Hoje, o estoque é de US$27,77 
bi. 
 
E os mercados hoje? A 2ª denúncia de Janot somada às sinalizações do BC podem contribuir para alguma pressão altista em dólar e juros futuros. 
Em relação à bolsa, o dia tende a ser mais negativo, em linha com o exterior (bolsas e commodities em baixa). A percepção de risco-país já sobe 
pela manhã... 
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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 7,60 -0,13 -1,00 7,60 7,60

DI jan 19 7,53 -0,13 -1,00 7,55 7,52

DI jan 20 8,32 0,24 2,00 8,33 8,28

DI jan 21 8,94 0,22 2,00 8,96 8,91

DI jan 22 9,35 0,21 2,00 9,36 9,32

DI jan 23 9,57 0,31 3,00 9,58 9,53

DI jan 24 9,70 -0,97 -9,50 # N/A N/A # N/A N/A

DI jan 25 9,89 0,30 3,00 9,90 9,86

DI jan 26 9,98 0,00 0,00 9,98 9,98

Variação

8,32

8,94

9,35

9,57
9,70

9,89
9,98

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 
 
Recuperação econômica: IBC-Br acima do esperado em julho 
 
Falamos disto ontem, mas segue sendo importante destacar o recente 
desempenho da economia. O índice IBC-Br de julho, que funciona como uma 
proxy para o PIB mensal, subiu mais do que o esperado pelo mercado. Frente a 
junho, cresceu 0,41%, contra os 0,10% esperados. Frente a julho de 2016, 
avançou 1,41%, bem acima dos 0,75% esperados. Dados recentes, incluindo 
produção industrial e vendas no varejo, têm dado maior confiança quanto à 
recuperação econômica. Hoje, segundo o Boletim Focus, espera-se +0,60% 
para o PIB deste ano, e +2,10% para 2018. Acreditamos que o mercado pode 
revisar as suas projeções para cima nas próximas semanas. Tudo indica que o 
consumo deve continuar a ganhar forças. 
 
Mais um ponto: a recuperação econômica tem sido utilizada por Temer como 
“argumento” para ser utilizado a seu favor e, de fato, a conjuntura mais 
favorável lhe dá maior tranquilidade para “enterrar” a 2ª denúncia de Rodrigo 
Janot (PGR).  
 
Banco Central: Ilan diz que há “motivos para comemorar”  
 
O presidente do BC, Ilan Goldfajn, participou ontem de evento e, em seu 
discurso, afirmou que “apesar do ambiente de elevada volatilidade interna”, 
“nossa situação econômica apresentou avanços”, e há “motivos para 
comemorar”. Destaca o consumo (“o crescimento do consumo tem sido 
instrumental para a retomada da economia”), e reconhece que “a retomada dos 
investimentos é o próximo passo esperado para gerarmos crescimento 
sustentável no médio e longo prazo”. 
 
Sobre política monetária, Ilan volta a enfatizar aquilo que foi dito nas últimas 
semanas: hoje, parece adequada “uma redução moderada na magnitude de 
flexibilização monetária”. E o BC “antevê encerramento gradual do ciclo”. Ou 
seja: nos leva a crer que uma Selic de 7,0% no final deste ano ainda é cenário-
base. 
 
Ilan defende que os juros reais hoje (entre 2,9-3,3%, a depender da forma de 
cálculo) estimulam a economia (estão abaixo daquilo que seria considerado 
“neutro”). Mas é preciso manter o ambiente de reformas, que fará com que os 
juros neutros recuem mais, e permita que a Selic continue baixa também. Por 
último, Ilan destaca que “o cenário internacional permanece benigno”, mas que 
“não podemos contar com sua perpetuação”. Isto reforça a necessidade de 
fazer mais reformas. 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
 
O Ibovespa terminou ontem em baixa de 0,14%, aos 74,656 mil pontos. O 
dólar caiu (-0,46%), cotado a R$3,1209, segundo referência da Bloomberg. A 
percepção de risco-país, medida pelo CDS de 5 anos, terminou relativamente 
estável: +0,09%, a 181 pontos base. No mercado de juros, algumas pressões 
baixistas: o DI para jan/21 caiu 8 pontos base, para 8,93%. 

https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Discurso_Presidente_Ilan_Melhores_da_Dinheiro2017_14_9_2017.pdf


Cenário Externo 
 
EUA: a inflação não está morta  
 
Em 12 meses, a inflação ao consumidor americana passou de 1,7% para 1,9%, acima dos 1,8% esperados, segundo dados divulgados ontem. 
Considerando o “núcleo” da inflação (medida menos volátil, que desconsidera preços de energia e alimentos), a inflação permaneceu em 1,7%, e 
não caiu para 1,6% como o mercado projetava. Em suma: a inflação não está “morta”. Esta é uma mensagem importante. Os números era o 
grande destaque da semana, em nossa opinião.  
 
E, aqui, aproveitamos para frisar o “alerta” que fizemos no Mercados Hoje de ontem: se a inflação americana começar a subir mais (algo que pode 
acontecer no 1º semestre de 2018 de forma mais clara, segundo análises que temos visto/feito), o mercado pode começar a precificar um Fed 
mais “agressivo”. Ou seja: juros americanos mais altos, e uma normalização que pode provocar a correção de preços de mercado. Registre-se: a 
probabilidade de termos nova elevação de juros em 2017, segundo o mercado, está hoje ao redor de 50%. No início da semana, esta estava em 
35%. 
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Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
Cesp: Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização suspende 
leilão 
 
O Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização suspendeu o 
certame de privatização da Cesp para avaliar a "pertinência de eventuais 
ajustes". No último 3 de agosto, o governo de São Paulo publicou o edital de 
desestatização da geradora, onde indicou que o leilão ocorreria no dia 26 de 
setembro. O preço mínimo estabelecido, de R$ 16,80 por ação, para as ações 
detidas pelo poder público paulista, coloca a operação no valor mínimo de R$ 
1,956 bilhão. 
 
As propostas deveriam ser apresentadas na B3, até a próxima segunda-feira. 
No Diário Oficial do Estado, a ata da reunião mostra que foram levados em 
conta pedidos de ajustes por potenciais interessados e a “grande ampliação do 
conjunto de ativos de infraestrutura em oferta no mercado", sem mais 
detalhes. 
 
Impacto: Negativo. Os papeis da Cesp podem ficar pressionados na sessão 
desta 6ª. Por outro lado, os ativos já vinham sendo negociados com um 
desconto de cerca de 10% sobre preço do piso definido, precificando parte do 
risco. O leilão era previsto para ocorrer no dia 26/09 e iria destravar valor para 
a companhia e ajudar as contas públicas. Após privatização, o cenário é mais 
positivo para Cesp. Além da melhora de governança da estatal, a empresa 
poderia apresentar ganhos de eficiência, com processos administrativos mais 
fortes, eliminando a interferência de componentes políticos e com objetivos 
mais alinhados a indústria e investidores. Vemos que o interesse de candidatos 
(como a Vale) no leilão das usinas da Cemig podem alimentar uma expectativa 
positiva para o leilão da CESP. Vamos acompanhar os ajustes no edital e ainda 
esperamos que o leilão ocorra esse ano.  
 
Cemig: Vale anuncia interesse em 4 usinas hidrelétricas da Cemig  
Segundo comunicado enviado ontem pela Vale, a companhia informou o 
interesse nas quatro usinas hidrelétricas mineiras, atualmente administradas 
pela Cemig. "A Vale tem como um dos seus pilares estratégicos a redução 
sustentável de custos e, como parte disto, a autossuficiência energética. Sendo 
assim, uma das alternativas para atingirmos este objetivo poderia ser através 
da participação da Aliança [empresa que administra hidrelétricas, com 55% das 
ações da Vale e 45% da Cemig] no leilão ou acordo judicial que a Cemig 
negocia com o governo federal, desde que respeitado o foco estratégico da 
Vale. Porém, isso ainda está sendo estudado e não há qualquer decisão a 
respeito", disse a Vale no comunicado.  
 
Impacto: Marginalmente positivo. O leilão está marcado pela Aneel para o dia 
27 de setembro e o governo espera arrecadar cerca de R$11 bilhões. 
Entretanto, o processo está paralisado por uma liminar do desembargador 
Souza Prudente, que decidiu suspender o leilão das usinas. A Cemig já 
informou que busca um acordo judicial, mediado pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), para manter quatro de suas hidrelétricas cujas concessões 
venceram. A Cemig diz ter direito à renovação das concessões e já ofereceu ao 
governo federal pagar R$ 11 bilhões pelo bônus de outorga. Na última semana, 
o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou uma decisão cautelar que proíbe 
que o governo feche com a Cemig qualquer acordo que mantenha com a 
empresa a operação das hidrelétricas de São Simão, Jaguara, Miranda e Volta 
Grande. Agora, vamos acompanhar o interesse da Vale nos ativos, que é o 
plano B para a Cemig manter as usinas. 
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Hora

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

IBOV Ibovespa 74.657 -0,18% 9,22% 28,92%

IBrX Ibrx 100 31.011 -0,07% 9,29% 28,98%

IM OB Imobiliário 792 0,52% 8,94% 27,87%

INDX industrial 14.952 0,23% 9,78% 16,72%

IFNC Financeiro 8.081 0,18% 7,76% 31,55%

ICON Consumo 3.742 0,75% 10,65% 21,42%

IM AT M aterias básicos 2.275 -1,45% 12,10% 68,46%

IEE Energia Elétrica 42.686 -0,39% 5,72% 15,92%

UTIL Utilidade Pública 4.274 -0,31% 7,94% 11,92%

IFIX FI Imobiliário 2.163 0,21% 4,64% 22,12%

IDIV Dividendos 4.139 -0,08% 9,08% 43,47%

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

Cobre (USd/lb.) 295,4 -0,12% 1,65% 16,99%

Ouro (USD/t oz.) 1.327,9 -0,11% 3,77% 13,91%

Prata (USD/t oz.) 17,7 -0,25% 5,62% 9,43%

Plat ina (USD/t oz.) 974,9 -0,61% 0,78% 6,91%

Paládio (USD/t oz.) 919,1 0,52% 3,67% 33,87%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 55,7 0,40% 9,99% -5,24%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 50,0 0,30% 4,91% -12,26%

Gasolina (USd/gal.) 164,2 0,79% 10,17% -1,71%

Gás Natural (USD/M M Btu) 3,0 -1,17% 2,33% -15,01%

Etanol (USD/gal.) 1,5 -1,15% -0,64% 4,67%

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

M ilho (USd/bu.) 353,5 -0,21% -4,07% -6,97%

Soja (USd/bu.) 972,5 -0,36% 5,22% -1,69%

Café Robusta (USD/M T) 1.974,0 -0,95% -3,85% -8,23%

Café Arábica (USD/bag) 169,9 0,35% 4,39% -2,38%

Açúcar (CNY/M T) 6.192,0 -0,11% -1,48% -10,44%

Boi Gordo (USd/lb.) 111,8 -0,95% 2,73% 11,11%



 
Fleury: Grupo Fleury volta a fazer aquisições 
 
O Grupo Fleury anunciou a aquisição de 100% da Serdil, empresa do segmento de medicina diagnóstica em exames de imagem na cidade de Porto 
Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. A Fluery informou ainda que a Serdil foi avaliada em R$ 29,8 milhões, 6,0x EV/Ebitda de 2016, que atingiu 
R$ 5 milhões.  
 
Segundo apurou o Valor Econômico, a companhia tem ainda no radar outros 20 laboratórios de outras regiões do país, sendo que com um terço 
deles há negociações avançadas e com cerca de três laboratórios há um processo de diligência. Os ativos que estão sendo analisados para 
aquisição estão localizados tanto em cidades em que a companhia ainda não tem presença, como nas regiões onde já tem unidades. Hoje, o grupo 
Fleury tem unidades em seis Estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul) e no Distrito Federal. 
 
Impacto: Neutro. Embora no longo prazo, a aquisição da Serdil possa beneficiar a empresa, acreditamos que a aquisição pode ser um longo 
processo até atingir as sinergias esperadas - haja vista sua última aquisição (o Lab’s), que foi incorporado em 2011, mas só conseguiu ser lucrativa 
em 2014 . A Serdi indica a retomada do processo de aquisições do Fleury, ao mesmo tempo que a empresa efetiva seu plano de expansão por 
crescimento orgânico, com a abertura de unidades menores com a bandeira Fleury. Até então, a companhia estava focada na reestruturação de 
suas operações, que levou cerca de dois anos para serem concluídas.  
 
Com relação ao Fleury, continuamos otimistas com suas perspectivas operacionais. No curto e médio prazo, a queda nas taxas de juros e a 
perspectiva de uma retomada econômica, ainda que tímida nos próximos trimestres, devem colaborar para a criação de novas vagas de emprego e, 
com isso, aumentar a quantidade de pessoas com acesso a planos de saúde. No longo prazo, o setor deve se beneficiar do envelhecimento da 
população brasileira, dado que existe uma forte correlação entre a quantidade de exames realizados, o ticket médio e a idade do paciente. 
Observamos que esse mercado é muito pulverizado, o que deve manter um movimento de consolidação no setor. A retomada da atividade 
econômica também pode trazer expansão no volume de exames dos clientes, o que deve beneficiar ainda mais o resultado da Fleury. Vale ressaltar 
a estratégia e foco do management na entrega de resultados sólidos da companhia.  
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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 

15/set             

- Brasil Nível de Emprego Industrial Ago - - - 

06:00 Z. do Euro Balança Comercial Jul - - 22,3B 

06:00 Z. do Euro Custos de Mão de Obra 2T17 - - 1,50% 

09:30 EUA Empire Manufacturing Set - 18 25,2 

09:30 EUA Vendas do Varejo (MoM) Ago - 0,20% 0,60% 

09:30 EUA Vendas do Varejo - grupo controle (MoM) Ago - 0,20% 0,60% 

10:15 EUA Produção Industrial (MoM) Ago - 0,20% 0,20% 

11:00 EUA Confiança do Consumidor Set - 95,6 96,8 

11:00 EUA Estoques Empresariais (MoM) Jul - 0,20% 0,50% 

22:30 China Índice de Preços de Imóveis Ago - - - 



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 1,3721 0,78 1,9012 89,0466 15/09/2017

Treasury 5 anos 1,7889 0,67 -1,9942 51,7689 15/09/2017

Treasury 10 anos 2,1952 0,48 -3,4143 29,8397 15/09/2017

Treasury 30 anos 2,7700 0,11 -2,7661 12,4782 15/09/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,1674 1,99 -314,6154 51,9242 15/09/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0071 212,70 -95,3259 104,1618 15/09/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,3410 4,19 -29,4434 88,1898 15/09/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,8428 0,67 -13,4347 14,4176 15/09/2017

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

México 6,8230 0,06 -0,9720 12,6280 15/09/2017

Ásia

Japão 0,0290 -42,00 -42,0000 176,3160 15/09/2017

Hong Kong 1,5120 -0,85 -2,8280 43,5900 15/09/2017

China 3,6050 0,08 -0,1940 30,0040 15/09/2017

Índia 6,5970 0,11 1,1810 -4,1550 15/09/2017

Austrália 2,7420 0,62 3,5500 30,1380 15/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,2800 4,07 18,0810 43,6590 15/09/2017

Alemanha 0,4300 4,12 -0,6930 1243,7500 15/09/2017

França 0,7070 1,29 -2,6170 112,3120 15/09/2017

Espanha 1,5990 -0,19 8,5540 49,1600 15/09/2017

Italia 2,0710 0,58 1,1230 55,3640 15/09/2017

Portugal 2,7990 -0,53 -1,4440 -18,2540 15/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,6080 2,53 -0,1640 182,7910 15/09/2017

Bélgica 0,7060 1,29 -4,7230 172,5870 15/09/2017

Eslováquia 0,8270 2,23 -0,3610 139,7100 14/09/2017

Eslovénia 1,0270 0,10 -4,8190 27,4190 15/09/2017

Finlandia 0,6030 2,73 34,2980 289,0320 15/09/2017

Grécia 5,4260 0,20 -2,5500 -36,8850 15/09/2017

Irlanda 0,7220 1,26 -6,2340 45,5650 15/09/2017

Malta 1,3200 -0,75 5,6000 32,0000 15/09/2017

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

México 99,11 -0,29 -6,06 -52,14 15/09/2017

Chile 53,75 -0,35 -13,82 -33,47 15/09/2017

Brasil 182,10 0,18 -9,50 -89,82 15/09/2017

Peru 70,31 0,70 -7,53 -39,19 15/09/2017

Colômbia 114,00 0,15 -10,91 -57,86 15/09/2017

Venezuela 5034,71 0,05 4,50 1127,37 15/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 15/09/2017

Alemanha 11,58 -6,85 -11,21 -4,42 15/09/2017

França 19,98 -1,42 4,69 -7,84 15/09/2017

Espanha 59,41 -0,18 -13,67 -15,82 15/09/2017

Italia 137,67 -0,16 -0,77 4,96 15/09/2017

Portugal 146,62 -1,24 -14,14 -141,38 15/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 19,01 3,81 6,50 -5,64 15/09/2017

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 21.950 7.545 14.405 (2.905) (1.230) 12.460

Investidor Estrangeiro 175.711 197.331 (21.620) 1.575 (13.251) (96.981)

Investidor inst itucional 217.998 202.346 15.652 180 13.841 90.565

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 5.912.615 6.753.503 (840.888) (14.384) 81.568 59.120

Investidor Estrangeiro 4.564.590 4.878.973 (314.383) 66.589 76.925 (241.446)

Investidor inst itucional 11.333.171 10.029.209 1.303.962 (52.891) (154.897) 178.237

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 275.265 127.213 148.052 16.175 17.670 196.309

Investidor Estrangeiro 178.036 225.641 (47.605) (43.291) (28.060) (102.860)

Investidor inst itucional 187.305 303.867 (116.562) 27.656 655 (88.964)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.264.301 1.351.794 (87.493) 301 1.187 (66.536)

Investidor Estrangeiro 868.117 558.005 310.112 26 61 65.722

Investidor inst itucional 1.057.467 1.293.202 (235.735) (325) (5.194) (4.730)

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.539.566 1.479.007 60.559 16.476 18.857 129.773

Investidor Estrangeiro 1.046.153 783.646 262.507 (43.265) (27.999) (37.138)

Investidor inst itucional 1.244.772 1.597.069 (352.297) 27.331 (4.539) (93.694)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 5,65% 0,57%

10% CCRO3 CCR 7,04% 0,70%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 4,11% 0,41%

10% KLBN11 Klabin 8,06% 0,81%

10% EQTL3 Equatorial 5,17% 0,52%

10% IGTA3 Iguatemi 4,57% 0,46%

10% ITSA4 Itaúsa 7,65% 0,76%

10% M RVE3 M RV 5,34% 0,53%

10% PETR4 Petrobras 10,18% 1,02%

10% VALE3 Vale -4,16% -0,42%

Desempenho 14/set Setembro

Guide -0,14% 5,36%

Ibovespa -0,18% 5,40%
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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 4,37% 0,87%

20% CPLE6 Copel 2,33% 0,47%

20% CSAN3 Cosan 0,54% 0,11%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 3,83% 0,77%

20% TAEE11 Taesa 2,27% 0,45%

Desempenho 14/set Setembro

Guide -0,47% 2,67%

IDIV -0,08% 5,95%

Desempenho 14/set Setembro

Guide 1,04% 5,07%

Ibovespa -0,18% 5,40%

Desempenho 14/set Setembro

Guide -0,36% 4,21%

IFIX 0,21% 3,77%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BTOW3 B2W Digital 7,63% 0,76%

10% BVM F3 B3 5,65% 0,57%

10% CESP6 Cesp 2,78% 0,28%

10% EQTL3 Equatorial 5,17% 0,52%

10%  GGBR4 Gerdau 0,76% 0,08%

10% KLBN11 Klabin 8,06% 0,81%

10% M OVI3 M ovida 0,84% 0,08%

10% M RVE3 M RV 5,34% 0,53%

10% PETR4 Petrobras 10,18% 1,02%

10%  VIVT4 Vivo 4,28% 0,43%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 4,46% 1,12%

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF 3,72% 0,19%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 9,34% 1,87%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 7,00% 1,05%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices 0,38% 0,06%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 0,31% 0,03%
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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 

 


