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

S&P 500 EUA 2.555 -0,04% 2,32% 15,03%

Dow Jones EUA 22.910 0,13% 2,81% 15,62%

Nasdaq EUA 6.120 -0,01% 2,07% 25,75%

M EXBOL M éxico 49.992 -0,31% -0,60% 4,00%

FTSE R. Unido 7.514 0,15% 4,81% 9,34%

DAX Alemanha 13.002 0,03% 3,64% 13,40%

CAC 40 França 5.362 -0,03% 2,92% 10,25%

IBEX 35 Espanha 10.220 0,56% -0,76% 9,73%

FTSE M IB Italia 22.335 -0,24% 1,02% 20,00%

PSI Portugal 5.457 0,13% 5,21% 21,27%

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

CSI 300 China 3.913 -0,01% 2,13% 18,22%

Shangai Comp China 3.372 -0,19% 0,55% 8,65%

Kospi Coreia do Sul 2.484 0,17% 4,12% 22,60%

Nikkei 225 Japão 21.336 0,38% 7,17% 11,62%

Topix Japão 1.723 0,24% 5,15% 13,48%

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

Dólar Index 93,549 0,25% 1,83% -8,47%

Euro (USD/EUR) 1,176 -0,31% -1,63% 11,81%

Libra (USD/GBP) 1,320 -0,42% -2,22% 6,93%

Franco Suiço 0,978 0,27% -1,71% 4,17%

Real 3,175 0,17% -1,17% 2,53%

Peso mexicano 19,089 0,29% -6,96% 8,58%

Dólar Australiano 1,275 0,12% 1,52% -8,17%

Iene 112,220 0,03% -0,58% 4,22%

Iuan 6,620 0,46% -0,68% 4,91%

Rúpia 65,025 0,47% -1,36% 4,46%

Lira Turca 3,663 0,45% -4,70% -3,80%

Rand Sulafricano 13,457 1,05% -1,12% 2,11%

Bom dia, 
  
Resumo: As bolsas globais mostram desempenho misto, diante de riscos 
(geo)políticos. O mercado digere balanços de empresas, sobre o 3º tri; e 
monitora as possibilidades sobre quem pode assumir o Fed, caso Janet Yellen 
deixe o posto em fev/18. Hoje, sai a produção industrial nos EUA. No Brasil, o 
mercado monitora a CCJ na Câmara; e o “caso-Aécio”, que pode ser 
postergado. O IBGE divulgou dados sobre o setor de serviços. Importante: 
Planalto e equipe econômica teriam acordado uma reforma da previdência 
desidratada. 
 
Cenário Externo: mercados mistos; e dúvidas sobre Fed e 
(geo)política. 
 
O “básico” dos mercados... Um dia mais fraco para as bolsas (na Europa, 
mistas, após sessão também mista na Ásia). Enquanto isso, índices futuros nos 
EUA vão operando próximos à estabilidade nesta manhã. O dólar se valoriza, 
mas não vemos uma pressão altista, tão clara, sobre os juros das Treasuries (o 
10 anos opera ao redor de 2,30%). Commodities: ouro, prata e cobre recuam, 
enquanto o petróleo sobe (brent na casa de US$58/barril). 
 
Para hoje... Do lado “macro”, investidores estarão atentos à produção industrial 
dos EUA (11h15). Após queda de 0,9% m/m em agosto, o mercado espera 
avanço de 0,9% m/m em setembro, aponta a Bloomberg. Os dados recentes 
têm sido mais animadores. Via Twitter, Trump fez um paralelo entre a sua 
gestão e as bolsas: “Os EUA ganharam mais de 5,2 trilhões de dólares no 
mercado acionário desde o dia das eleições!”. Hoje, do S&P 500, 14 empresas 
divulgam seus números.  
 
(Geo)política... Este segue sendo um dos maiores riscos do cenário 
internacional. Mais uma vez, a Coreia do Norte ameaçou com armas nucleares. 
Além disso, a relação entre Espanha e Catalunha segue no radar. O chefe do 
governo catalão, Carles Puigdemont, enviou hoje ao governo espanhol uma 
proposta de 2 meses para negociações sobre a independência da região. 
Mariano Rajoy recusou o documento. Deu até esta 5ª, dia 19, para ter mais 
respostas. 
 
Quem será o escolhido? A dúvida sobre quem será o próximo presidente do Fed 
continua. Ontem, fontes dentro da Casa Branca teriam dito que Trump 
entrevistria Yellen (5ª), a atual presidente. Um 2º mandato não está 
descartado, mas parece crescer a probabilidade de John Taylor, professor de 
Stanford, assumir o cargo. Taylor é visto como “hawkish”, enquanto Yellen é 
vista como “dovish”. 
 
Um pouco mais... Alguns pontos também merecem atenção hoje: (1) a inflação 
do Reino Unido atingiu a sua máxima desde 2012 (foi para 3,0% em setembro, 
após 2,9% em agosto); e (2) começa à noite o 19º Congresso do partido 
comunista chinês.  
  

Brasil: de olho na denúncia contra Temer, e no “caso-Aécio”; e 
reforma desidratada. 
  

Sobre a denúncia contra Temer... Por falta de quórum, não houve sessão 
ontem na Câmara. Isto pode compromete o prazo exigido de 2 sessões para a 
análise da denúncia contra Temer, na CCJ. Assim, uma nova sessão foi 
marcada para esta manhã (9h). O governo terá até 9h30 para obter quórum; 
caso não consiga, o relatório do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), 
que pede a suspensão da denúncia, só será discutido amanhã. Mais: não se 
pode, neste momento, descartar que as discussões na CCJ ficarão para a 
próxima semana... 



Continuação do cenário Brasil 
 
Sobre a votação do “caso-Aécio”... Senadores decidem hoje se chancelam ou se derrubam o afastamento do senador Aécio Neves de seu mandato, 
imposto pelo STF. Não está claro se Aécio terá uma vitória (mesmo porque a votação pode ser aberta), e aliados discutem a possibilidade de adiar 
a votação (no Estadão, comenta-se de uma probabilidade de 30%). Aécio precisa de 41 votos, uma maioria absoluta, para derrubar as medidas... 
 
Uma desidratação acordada... Segundo a Folha, foi acordada uma desidratação da reforma da previdência entre a equipe econômica e o Planalto. 
Assim, um texto poderia ser levado ao plenário da Câmara ainda em novembro, e votado no Senado até o fim do ano legislativo, em 22 de 
dezembro. Três pontos não seriam negociáveis: (1) idade mínima (65 anos para homens e 62 para mulheres), (2) tempo de contribuição de pelo 
menos 25 anos e (3) uma regra de transição. 
 
Setor de serviços... O IBGE divulgou hoje a Pesquisa Mensal de Serviços, referente a agosto. Houve um recuo de 1,0% frente a julho, e uma queda 
de 2,4% na comparação com agosto de 2016. No ano, a queda é de 3,8%. Os números, ao menos à primeira vista, não parecem muito 
animadores.  
 
E os mercados hoje? Temos um viés mais negativo para mercados locais, por conta do noticiário doméstico, e internacional, que se mostra menos 
claro. Assim, vemos a bolsa em baixa, e pressões de alta sobre dólar e DIs. O CDS de 5 anos do Brasil, ainda assim, opera ao redor de 180 pontos 
base, acumulando queda de 7-8% no mês. 
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P ro jeçõ es

Hoje 7 dias Hoje 7 dias

IPCA (%) - A/A 3,00 2,98 4,02 4,02

IGP-M  (%) - A/A -0,86 -0,82 4,44 4,44

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

PIB (%) - A/A 0,72 0,70 2,50 2,43

Prod. Ind. (%) - A/A 1,18 1,18 2,50 2,40

Balança com. (US$ bi) 63,73 63,03 50,55 50,85

Câmbio (R$/US$) 3,15 3,16 3,30 3,30

2017 2018

Yield (%) M áx M í n

1 dia (%) 1 dia (bps)

DI jan 18 7,39 -0,03 -0,20 7,39 7,38

DI jan 19 7,28 0,00 0,00 7,29 7,27

DI jan 20 8,24 0,00 0,00 8,27 8,24

DI jan 21 9,00 0,11 1,00 9,02 9,00

DI jan 22 9,47 0,21 2,00 9,49 9,47

DI jan 23 9,73 0,21 2,00 9,75 9,72

DI jan 24 9,88 0,66 6,50 9,89 9,84

DI jan 25 10,05 0,10 1,00 10,07 10,04

DI jan 26 10,14 0,65 6,50 10,08 10,07

Variação

8,24

9,00

9,47

9,73
9,88

10,05
10,14

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 
 
Reforma da Previdência desidratada: um último esforço do ano? 
 
Segundo a Folha, foi acordada uma desidratação da reforma da previdência 
entre a equipe econômica e o Planalto, naquilo que seria “um último esforço 
para tentar votar a proposta ainda neste ano”. Assim, após concluída a votação 
da denúncia contra Temer, um texto poderia ser levado ao plenário da Câmara 
ainda em novembro, e votado no Senado até o fim do ano legislativo, em 22 de 
dezembro. 
 
Ainda assim, vale notar: embora a Fazenda tenha concordado em abrandar a 
reforma, três pontos não seriam negociáveis: (1) idade mínima (65 anos para 
homens e 62 para mulheres), (2) tempo de contribuição de pelo menos 25 anos 
e (3) uma regra de transição. Segundo estimativas extraoficiais, a aprovação 
dos 3 pilares da reforma deve preservar cerca de 75% da economia prevista 
com o modelo aprovado na comissão especial da Câmara, que era de R$600 bi 
em 10 anos. 
 
Boletim Focus: mais PIB, e os mesmos 7,0% de Selic 
 
Segundo o Boletim Focus, divulgado ontem, o mercado revisou para cima as 
projeções de PIB. Para este ano, espera 0,72%; para 2018, 2,50%. Há 1 
semana, esperava 0,70% e 2,43%, respectivamente. Para o próximo ano, em 
especial, esperamos que as revisões continuem a subir, rumo a algo mais 
próximo de 3,0%. Em relação à inflação, projeta 3,0% para o IPCA; para 2018, 
4,02%. E mantém expectativa de 7,0% para a Selic, para o final de ambos os 
períodos (2017 e 2018). 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
 
O Ibovespa recuou 0,13% ontem, aos 76,891 mil pontos. E o dólar subiu 
0,74%, cotado a R$3,1694. No mercado de juros, o DI para jan/18 ficou 
praticamente estável (em 7,39%), enquanto o DI para jan/21 subiu 6 pontos 
base, para 8,99%. Apesar destes movimentos, o CDS de 5 anos, que mede a 
percepção de risco, voltou a recuar (-0,29%, aos 180 pontos base).  
 

http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20171013.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20171013.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20171013.pdf


Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
B2W: B2W muda para enfrentar Amazon 
 
Após o anúncio da entrada da Amazon no “marketplace” de eletrônicos do 
Brasil, na última quarta (11), a B2W divulgou novas ações estratégicas para a 
companhia. Segundo apurou o jornal Valor Econômico, até o fim de novembro, 
a B2W vai começar a atuar na venda de produtos usados, negociados entre 
pessoas físicas. Além disso, a Companhia lançará ainda o "Americanas Prime", 
serviço de entrega premium, em que o cliente faz compras ilimitadas e paga, 
além do preço do produto, um valor fixo de frete ao ano. Por fim, a B2W vai 
permitir ainda que os lojistas que expõem produtos em seus sites possam ter 
alguns itens à venda no serviço "prime".  
 
A entrada nos negócios entre pessoas físicas deve ocorrer apenas no 4º 
trimestre. Desde o anúncio da Amazon, a B2W perdeu 18% de seu valor na 
bolsa. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A B2W Digital tem, desde o começo do ano, 
reduzido suas venda direta para migrar ao “marketplace” (shopping virtual), 
uma vez que consome menos caixa e tem margens mais altas, acima da média 
do varejo. Esse movimento tem permitido alavancar os investimentos para 
aperfeiçoar sua relação com os clientes (melhora das entregas das 
encomendas e adequação do mix de produtos) além de beneficiar a geração de 
caixa livre no curto prazo.  
 
Com relação a B2W, a empresa continua mostrando melhoras significativas no 
resultado operacional, com evolução no crescimento das vendas de mercadoria 
próprias (GMV), ganho na participação de mercado, reflexo dessa estratégia de 
expansão do Marketplace. Olhando para frente, a empresa deve continuar a 
reduzir significativamente o consumo de caixa (vs. 2016), importante 
movimento para tornar a Companhia autossustentável, e acelerar essa 
mudança do seu modelo de negócios, de e-commerce para modelo híbrido de 
plataforma digital. 
 
 
Petrobras: Cia protocola pedido de registro BR Distribuidora na CVM 
 
Ontem, a Petrobras protocolou perante a CVM o pedido de registro de 
distribuição pública secundária de ações ordinárias de emissão da BR 
Distribuidora. Além disso, foi feito o pedido de registro de companhia aberta da 
BR Distribuidora. 
 
A operação está sujeita a análise e aprovação dos órgãos internos das duas 
companhias, e quanto ao preço e porcentual das ações a serem ofertadas, 
deverá ficar entre 25% e 40% da participação acionária detida pela Petrobras 
na BR. 
 
Impacto: Positivo. Conforme temos abordado nos últimos meses, a estratégia 
deve destravar ainda mais valor para a Petrobras, e a distribuidora de 
combustíveis é o principal ativo do plano de desinvestimentos da estatal, cuja 
meta é levantar US$ 21 bilhões até o fim de 2018. Esperamos que a oferta 
ocorra até o final deste ano.  
 
Para a B3, a notícia também é positiva. Consideramos ainda, a janela entre 
Outubro e dezembro como muito propícia para o aumento dessas ofertas das 
companhias. Em relação a BR Distribuidora, esperamos que a oferta seja bem 
sucedida e pavimente o caminho para outras ofertas.  
 
Reiteramos nossa recomendação positiva para a Petrobras, que tem melhorado 
sua estrutura de capital com os menores investimentos realizados, redução dos 
gastos com manutenção e continuidade dos plano de desinvestimento. 
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. 
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Hora

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

IBOV Ibovespa 76.892 -0,13% 1,50% 22,64%

IBrX Ibrx 100 31.812 -0,21% 1,14% 22,82%

IM OB Imobiliário 787 -0,49% -3,72% 23,14%

INDX industrial 15.447 -0,52% 1,39% 16,49%

IFNC Financeiro 8.362 -0,06% 1,79% 25,05%

ICON Consumo 3.805 -1,07% 0,13% 18,64%

IM AT M aterias básicos 2.444 1,37% 5,36% 66,13%

IEE Energia Elétrica 41.483 -0,90% -3,02% 10,28%

UTIL Utilidade Pública 4.133 -1,01% -3,72% 5,56%

IFIX FI Imobiliário 2.235 -0,15% 2,61% 22,04%

IDIV Dividendos 4.326 0,01% 2,73% 37,71%

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

Cobre (USd/lb.) 321,1 -0,88% 8,87% 27,15%

Ouro (USD/t oz.) 1.289,7 -1,02% -2,68% 10,64%

Prata (USD/t oz.) 17,1 -1,69% -3,54% 5,30%

Plat ina (USD/t oz.) 930,2 -1,26% -4,63% 1,57%

Paládio (USD/t oz.) 980,9 0,47% 6,41% 42,88%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 58,1 0,42% 4,76% -1,14%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 52,1 0,40% 3,25% -8,71%

Gasolina (USd/gal.) 163,0 0,78% 0,50% -0,42%

Gás Natural (USD/M M Btu) 3,0 2,07% -2,53% -16,56%

Etanol (USD/gal.) 1,4 -0,07% -5,28% -3,93%

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

M ilho (USd/bu.) 349,3 -0,36% -1,55% -8,09%

Soja (USd/bu.) 985,8 -0,53% 1,75% -0,35%

Café Robusta (USD/M T) 1.996,0 0,40% 0,20% -7,21%

Café Arábica (USD/bag) 152,4 -0,33% -12,44% -12,47%

Açúcar (CNY/M T) 6.251,0 0,06% 0,95% -9,59%

Boi Gordo (USd/lb.) 116,8 -0,26% 3,55% 16,13%



Empresas 

Setor de Educação: Somos Educação muda comando 
 
O conselho de administração da Somos Educação aprovou a nomeação de Fernando Shayer como novo diretor presidente da companhia (CEO), e a 
nomeação de Eduardo Silveira Mufarej a presidente do Conselho de Administração. 
 
Impacto: Neutro. Conforme temos comentamos nos últimos meses, o ambiente segue favorável para a continuidade da consolidação do setor de 
educação. Com a saída de Mujarej no comando da Somos, aumentam as chances de avançarem as conversas para a venda da companhia para a 
Kroton. A Somos é controlada pela Tarpon, que tem 75% do capital, onde Mufarej é sócio da Tarpon e o principal integrante do grupo educacional 
que se opõe à venda. 
 
Com relação a Tarpon, há uma necessidade da empresa se se capitalizar após as perdas com a BRF. Algumas notícias afirmam que as negociações 
com a Kroton envolvem entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões. 
 
Quanto a Kroton, o principal negócio da empresa é o ensino superior, mas recentemente temos comentado a intenção da companhia de possíveis 
aquisições no ensino básico. Trata-se de um segmento ainda muito pulverizado, resiliente a crises e com tíquete médio elevado. Mesmo que seja 
um segmente ainda pouco explorado para Kroton, com estratégias de execução diferente do ensino superior, acreditamos na capacidade de 
entrega do management da Kroton e um setor ainda a ser explorado para consolidação no longo prazo. 
 
 

5 



Prévias Operacionais 

MRV: Companhia divulgou mais uma forte prévia operacional do 3T17 

A MRV Engenharia, maior construtora residencial da América Latina, anunciou, ontem após o fechamento do mercado, seus dados operacionais 
referentes ao terceiro trimestre de 2017 (3T17).  

As vendas contratadas no trimestre somaram R$1,547 bilhão (+12,3% A/A). Foram 10.434 unidades, ao preço médio de R$147 mil. A maior parte 
dos lançamentos ocorreu em grandes cidades (capitais e regiões metropolitanas, onde há grande concentração de demanda). O estado de São 
Paulo representou 39% dos lançamentos, seguido por Minas Gerais com 10%.  

As vendas líquidas foram de R$1,547 bilhão (+12,3 A/A), representando 8.597 unidades líquidas. As unidades distratadas somaram 1.837 unidades 
(-10,7% A/A). A relação de distratos sobre vendas foi de 17,6% (-5,24 p.p. A/A). Vale destacar que no 3T17 a empresa atingiu o maior patamar de 
vendas líquidas e o menor volume de distratos/vendas dos últimos 5 anos. 

Em relação aos lançamentos, foi R$1,413 bilhão em VGV (+72,2% A/A). As unidades adquiridas no banco de terrenos nos últimos anos estão 
avançando no processo de aprovação, e este movimento já pode ser observado pelo aumento do volume de lançamentos dos últimos trimestres.  
Todos os lançamentos são elegíveis ao FGTS.  

O banco de terrenos encerrou o período em 43 mil unidades com alvará de construção, totalizando R$ 7 bilhões em VGV, dos quais R$ 3,5 bilhões 
já possuem registro de incorporação (RI) emitidos, equivalente a 23 mil unidades. Além disso, foram adquiridos 36 terrenos, representando um 
VGV potencial de R$ 2,4 bilhões e 16 mil unidades. 

Impacto: Positivo. A MRV reportou mais um trimestre operacional robusto, com recorde histórico de vendas, e também recorde de repasse dos 
últimos três anos. Outro destaque foi a relação distratos/vendas que alcançou o menor patamar dos últimos 5 anos. Vale destacar que neste ano a 
Companhia iniciou a implementação do projeto “Venda Garantida”, o que contribuirá ainda mais para a queda dos distratos. Desta forma, a 
principal mudança se dará no reconhecimento da venda que será contabilizada apenas no momento do repasse (distrato zero). Este processo 
implica na postergação de aproximadamente 5% da venda, a qual será reconhecida nos próximos trimestres. Portanto, a tendência segue de queda 
para os distratos. Esperamos repercussão positiva no mercado, e mais um resultado forte no próximo mês.  

 

Tenda: Companhia divulgou forte prévia operacional  

Ontem, após o fechamento do mercado, a Construtora Tenda, uma das principais construtoras e incorporadoras do país com foco no segmento de 
Empreendimentos Residenciais Populares enquadrados no programa “Minha Casa, Minha Vida” (“MCMV”) faixas 1,5 e 2, anunciou sua prévia 
operacional.  

Em relação aos lançamentos, foram R$488,4milhões em VGV (+50,1% A/A) em um total de 3.388 unidades. O preço médio por unidade foi de 
R$144,1 mil (+11,1% A/A).  

As vendas brutas atingiram R$443,1 milhões (+39,1% A/A) no 3T17, com 3.098 unidades. Em função da melhor disponibilidade de produtos nas 
áreas de atuação. 

O volume distratado nesse trimestre correspondeu a 13% das vendas brutas, uma redução de 12 p.p. na comparação anual, retornando ao 
patamar estável de operação conforme mencionado desde o 3T16. Sendo assim, as vendas líquidas atingiram R$ 385 milhões nesse trimestre, 61% 
superior na comparação anual. Velocidade de vendas (“VSO Líquida”) de 24,5% no 3T17. 

Por fim, o banco de terrenos cresceu 24% A/A, atingindo o seu maior patamar desde a implantação do Novo Modelo. Foram adquiridos 51 
fases/projetos distribuídos nas regiões em que a Companhia atua, representando potencial lançamento de R$ 1,7 bilhões.  

Impacto: Positivo.  A empresa com foco no segmento de baixa renda vem apresentando resiliência em seus últimos dados operacionais. Em relação 
às vendas brutas, a empresa segui com um forte volume de vendas e, conseguiu reverter o alto índice de distratos, que foi observado no trimestre 
passado. 

Vale lembrar que em 2013 a companhia adotou um Novo Modelo de negócios pautado em: (1) utilização de formas de alumínio em suas obras, 
garantindo alta qualidade e eficiência de custo; (2) sistema de venda repassada, em que todas as unidades vendidas estão imediatamente aptas a 
serem transferidas para instituições financeiras; (3) lançamentos contratados, o que facilita o repasse das vendas e mitiga riscos técnicos e 
jurídicos dos projetos; e (4) venda em loja própria, que permite maior eficiência nas despesas de vendas e marketing. Este modelo parece estar 
entrando em fase de maturação e começa a dar resultados. Este novo modelo vem mostrando resultados positivos nos últimos trimestres. A 
empresa conseguiu ganho de escala que permitiram a intensificação de lançamentos e a melhor distribuição de produtos nas seis capitais que a 
empresa atua, especialmente nas Faixas 1,5 e 2 do programa “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV). 
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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 

17/out             

09:00 Brasil PMS: Volume de Serviços (YoY) Ago - - -3,20% 

11:30 Brasil Leilão Tradicional (NTN-B) - - - - 

06:30 R. Unido CPI Harmonizado (YoY) Set - 2,80% 2,70% 

06:30 R. Unido CPI: Núcleo (YoY) Set - 2,70% 2,70% 

07:00 Z. do Euro CPI (YoY) Set - 1,50% 1,50% 

07:00 Z. do Euro CPI: Núcleo (YoY) Set - 1,10% 1,10% 

07:00 Alemanha Índice de Expectativas Out - 20 17 

10:30 EUA Preços de Exportações/Importações (MoM) Set - 0,50% 0,60% 

10:30 EUA Indice de Preços de Importados (YoY) Set - - 2,10% 

11:15 EUA Produção Industrial (MoM) Set - 0,30% -0,90% 

11:15 EUA Utilização da Capacidade Instalada (%) Set - 76,10% 76,10% 

12:00 EUA Confiança do Construtor Out - 64 64 

18:00 EUA Fluxo de Capital Estrangeiro - Treasuries (USD bilhões) Ago - - -$7,3B 



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 1,5340 -0,25 11,1353 88,2902 17/10/2017

Treasury 5 anos 1,9514 0,09 8,0809 55,6264 17/10/2017

Treasury 10 anos 2,3034 0,00 4,5907 30,4304 17/10/2017

Treasury 30 anos 2,8176 -0,19 1,7184 11,7386 17/10/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,0216 -1,41 87,8173 96,7302 17/10/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,1687 0,06 1113,6691 147,8446 17/10/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,4546 0,00 33,9423 585,6712 17/10/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,8856 -0,75 6,0853 31,3557 17/10/2017

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

México 7,3020 -0,03 7,1300 20,6140 17/10/2017

Ásia

Japão 0,0700 9,38 141,3790 234,6150 17/10/2017

Hong Kong 1,7210 1,47 13,8230 59,7960 17/10/2017

China 3,7460 0,97 3,9110 38,4840 17/10/2017

Índia 6,7630 0,43 2,5160 0,2220 17/10/2017

Austrália 2,7630 0,55 0,7660 19,7140 17/10/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,2900 -3,44 -1,4510 14,8710 17/10/2017

Alemanha 0,3590 -3,50 -17,0900 552,7270 17/10/2017

França 0,7690 -2,29 8,3100 125,5130 17/10/2017

Espanha 1,5540 -1,77 -3,4180 39,6230 17/10/2017

Italia 2,0050 -1,47 -3,5130 43,2140 17/10/2017

Portugal 2,3390 0,43 -16,5540 -28,0750 17/10/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,5410 -3,22 -11,0200 120,8160 17/10/2017

Bélgica 0,6210 -3,87 -12,6580 113,4020 17/10/2017

Eslováquia 0,7760 -6,05 -10,2890 83,4520 16/10/2017

Eslovénia 0,8910 -1,66 -13,4950 57,9790 17/10/2017

Finlandia 0,5150 -3,38 -15,5740 172,4870 17/10/2017

Grécia 5,5010 0,22 1,1770 -34,8220 17/10/2017

Irlanda 0,5890 -3,28 -18,6460 19,9590 17/10/2017

Malta 1,2600 -2,33 -4,5455 34,0426 17/10/2017

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

México 116,87 0,44 19,90 -30,89 17/10/2017

Chile 56,12 0,13 10,58 -34,87 17/10/2017

Brasil 180,92 0,04 1,62 -89,18 17/10/2017

Peru 80,30 -0,09 14,69 -23,05 17/10/2017

Colômbia 118,69 0,07 7,28 -61,99 17/10/2017

Venezuela 5190,78 1,53 2,83 1710,04 17/10/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 17/10/2017

Alemanha 11,18 -3,87 -4,56 -7,56 17/10/2017

França 20,35 0,09 8,29 -8,32 17/10/2017

Espanha 69,29 -0,50 21,49 -1,48 17/10/2017

Italia 139,49 -0,11 5,62 -0,11 17/10/2017

Portugal 125,40 -0,53 -11,55 -176,55 17/10/2017

Europa - Periféricos

Áustria 18,39 1,10 5,03 -7,12 17/10/2017

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 30.295 14.080 16.215 (1.805) (1.500) 1.815

Investidor Estrangeiro 188.534 251.814 (63.280) 4.428 (6.615) (37.270)

Investidor inst itucional 300.975 248.673 52.302 (2.405) 8.090 31.950

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 5.923.512 6.017.122 (93.610) (33.950) (130.559) 852.278

Investidor Estrangeiro 4.115.270 4.394.712 (279.442) (157.050) (345.567) 40.524

Investidor inst itucional 11.754.231 11.238.682 515.549 191.185 479.302 (902.834)

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 211.599 79.407 132.192 (15.310) 20.530 28.775

Investidor Estrangeiro 195.535 150.870 44.665 5.082 (4.972) 85.940

Investidor inst itucional 183.417 381.614 (198.197) 5.163 (18.858) (119.645)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.175.203 1.290.731 (115.528) 81 199 (27.800)

Investidor Estrangeiro 906.751 668.230 238.521 126 301 (71.926)

Investidor inst itucional 998.040 1.122.617 (124.577) (205) (498) 111.257

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.386.802 1.370.138 16.664 (15.229) 20.729 975

Investidor Estrangeiro 1.102.286 819.100 283.186 5.208 (4.671) 14.014

Investidor inst itucional 1.181.457 1.504.231 (322.774) 4.958 (19.356) (8.388)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

10% BVM F3 B3 -0,46% -0,05%

10% BRFS3 BRF -1,03% -0,10%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 1,74% 0,17%

10% CCRO3 CCR 5,03% 0,50%

10% EQTL3 Equatorial 0,57% 0,06%

10% IGTA3 Iguatemi 3,41% 0,34%

10% ITSA4 Itausa 2,45% 0,24%

10% PETR4 Petrobras 5,36% 0,54%

10% TEND3 Tenda 13,58% 1,36%

10% VALE3 Vale 4,64% 0,46%

Desempenho 16/out Outubro

Guide -0,08% 3,53%

Ibovespa -0,13% 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 7,45% 1,49%

20% CGAS5 Comgás -4,64% -0,93%

20% CPLE6 Copel -0,99% -0,20%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 5,22% 1,04%

20% TAEE11 Taesa -1,57% -0,31%

Desempenho 16/out Outubro

Guide -0,53% 1,09%

IDIV 0,01% 4,35%

Desempenho 16/out Outubro

Guide 0,68% 6,78%

Ibovespa -0,13% 3,50%

Desempenho 16/out Outubro

Guide 0,13% 2,10%

IFIX -0,15% 0,62%

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

10% BBAS3 Banco do Brasil 7,45% 0,74%

10% BRFS3 BRF -1,03% -0,10%

10% BVM F3 B3 -0,46% -0,05%

10% PETR4 Petrobras 5,36% 0,54%

10% RAIL3 Rumo 10,01% 1,00%

10% SM LE3 Smiles 9,34% 0,93%

10% SUZB5 Suzano 13,87% 1,39%

10% TEND3 Tenda 13,58% 1,36%

10% TIM P3 Tim 5,02% 0,50%

10% VALE3 Vale 4,64% 0,46%

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 3,83% 0,96%

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF -0,16% -0,01%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 4,15% 0,83%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 0,06% 0,01%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices -0,14% -0,02%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 1,33% 0,13%
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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 
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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 
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