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

S&P 500 EUA 2.561 0,15% 2,32% 15,29%

Dow Jones EUA 22.980 0,31% 2,66% 15,97%

Nasdaq EUA 6.128 0,07% 2,36% 25,93%

M EXBOL M éxico 50.489 0,99% 0,39% 5,03%

FTSE R. Unido 7.513 0,17% 4,15% 9,32%

DAX Alemanha 13.052 0,31% 3,97% 13,84%

CAC 40 França 5.390 0,54% 3,29% 10,84%

IBEX 35 Espanha 10.209 -0,16% -1,07% 9,62%

FTSE M IB Italia 22.345 0,18% 0,21% 20,05%

PSI Portugal 5.448 -0,04% 5,03% 21,07%

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

CSI 300 China 3.944 0,79% 2,63% 19,16%

Shangai Comp China 3.382 0,29% 0,56% 8,96%

Kospi Coreia do Sul 2.483 -0,06% 2,68% 22,52%

Nikkei 225 Japão 21.363 0,13% 7,30% 11,76%

Topix Japão 1.725 0,07% 5,23% 13,57%

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

Dólar Index 93,664 0,19% 1,76% -8,36%

Euro (USD/EUR) 1,175 -0,14% -1,71% 11,72%

Libra (USD/GBP) 1,318 -0,11% -2,36% 6,77%

Franco Suiço 0,982 0,36% -2,08% 3,78%

Real 3,156 -0,14% -0,59% 3,14%

Peso mexicano 18,757 -0,18% -5,31% 10,51%

Dólar Australiano 1,277 0,14% 1,62% -8,08%

Iene 112,770 0,50% -1,06% 3,72%

Iuan 6,625 0,02% -0,75% 4,83%

Rúpia 65,039 0,02% -1,38% 4,44%

Lira Turca 3,676 0,26% -5,03% -4,14%

Rand Sulafricano 13,477 0,62% -1,27% 1,95%

Bom dia, 
  
Resumo: As bolsas mostram melhor desempenho no exterior, e o dólar 
continua em alta, reagindo à expectativa de uma economia americana forte e 
possível sucessão de Janet Yellen no Fed. Na Europa, a incerteza com a 
Catalunha é pontual. No Brasil: é dia de votação na CCJ, após o Senado ter 
concedido vitória a Aécio Neves. Foi também uma vitória de Michel Temer, que 
tenta juntar esforços. Do lado “macro”: inflação segue fraca; e ponderações 
sobre a previdência são feitas nos jornais. 
 
Cenário Externo: dólar segue em alta. 
 
O “básico” dos mercados... O dólar segue forte frente às principais moedas, e 
os juros das Treasuries sobem. A maioria das commodities, neste contexto, 
opera em baixa. O petróleo, por outro lado, segue sendo uma exceção (na casa 
dos US$58/barril). Na Europa, com a exceção da bolsa espanhola, as demais 
sobem. Índices futuros nos EUA operam em leve alta, após sessão de ganhos 
de ontem. 
 
Para hoje... Nos EUA, 3 indicadores: (1) dados do setor de construção (10h30); 
(2) estoques de petróleo bruto; e (3) Livro Bege (16h), o documento com 
análises qualitativas sobre a economia local. Além disso, espera-se a discussão 
sobre desenvolvimento econômico, entre 2 dirigentes do Fed: William Dudley e 
Robert Kaplan (10h). 
 
Sobre os temas atuais... O mercado segue reagindo a dados de crescimento 
positivos, em economias importantes como EUA, Europa e Japão. Por enquanto, 
embora se espere uma normalização das políticas destes BCs, tudo indica que 
estas ações serão “graduais”. Entre os temas de curtíssimo prazo, destacam-se: 
(1) nos EUA, a escolha do próximo presidente do Fed; (2) na Europa, a situação 
da Catalunha e; (3) na China, o encontro do partido comunista, que pode trazer 
diretrizes para os próximos 5 anos.     
 
Sobre o Fed... Janet Yellen continuará, ou não, no comando do Fed? Pesquisa 
da Reuters mostrou que uma estreita maioria do mercado aposta em Jerome 
Powell, membro do Fed desde 2012, como o próximo presidente. Seria uma 
espécie de “continuidade” de gestão. Uma maior “ruptura” seria a escolha de 
Kevin Warsh ou John Taylor, por exemplo. Segundo fontes, Trump deve tomar 
uma decisão até o dia 3 de novembro, antes de sua viagem marcada à Ásia. A 
possibilidade de nomes como Warsh e Taylor tem fortalecido o dólar... 
 
Uma recordação, apenas... A chamada Black Monday, como ficou conhecida a 
queda brusca das ações nos EUA, no dia 19 de outubro de 1987, cumpre hoje 
novo aniversário: 30 anos. O mês de outubro, diga-se de passagem, tem sido 
marcado, na História, como um mês de “rupturas” (1929, 1997, 2008). Não 
esperamos que isto aconteça em 2017... 
 
  

Brasil: denúncia contra Temer deve avançar na CCJ. 
  

Os trabalhos avançam... Na CCJ, as discussões continuam (hoje, a partir das 
9h). Os deputados governistas falaram menos que os de oposição, visando a 
maior rapidez da tramitação. A comissão deve votar hoje o relatório do 
deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), que pede a suspensão da denúncia 
contra Temer, Padilha e Moreira Franco.  
 



Continuação do cenário Brasil 
 
Ele fica (e está liberado)... O senador Aécio Neves, por 44 votos a 26, conseguiu uma vitória política, e volta ao seu mandato, contrariando decisão 
anterior do Supremo. Restrições que lhe haviam sido impostas também serão retiradas. Além da ajuda dos tucanos, Aécio contou com a ajuda de 
Renan Calheiros (PMDB-AL) e Romero Jucá (PMDB-PR). É, no final das contas, uma vitória de Michel Temer, que tenta juntar forças às vésperas de 
votações importantes (na CCJ, e no próprio plenário da Câmara). 
 
Sério? A vitória de Aécio, por incrível que pareça, pode ter sido algo bom para o PT, que agora pode usar o discurso de “vítima” para se referir a 
Lula, e fortalece o seu discurso. Para o PMDB e o PSDB, pode se tornar uma “batata quente”, segundo analistas. Mais: pode atrapalhar os planos 
de Alkmin rumo à presidência, caso Aécio comece a se articular, e apoie Doria, por exemplo...  
 
Ponderações sobre a previdência... Hoje, no Valor: (i) Raymundo Costa destaca pesquisa da Arko Advice, que revela que 78,77% dos deputados 
não esperam que a proposta seja aprovada neste governo; e (ii) Cristiano Romero diz que a Fazenda ainda tenta aprová-la, completa, via PEC; mas 
que um “plano B” são as “medidas infraconstitucionais”, que não precisam de 3/5 dos parlamentares. E destaca o discurso de Meirelles: se nada for 
aprovado neste governo, não seria uma “tragédia” – tentando evitar uma avaliação de “tudo ou nada”.  
 
Sobre o fiscal... Segundo o jornal O Globo, o Planalto acordou com a equipe econômica que, até o final desta semana, 3 MPs serão publicadas, 
visando equilibrar o Orçamento de 2018. Juntas, trariam um “alívio” de R$13,7 bi: (1) aumento da tributação dos fundos de investimento 
exclusivos; (2) adiamento, por 1 ano, do reajuste do funcionalismo; e (3) elevação de 11% para 14% a contribuição previdenciária dos servidores 
que ganham mais de R$ 5 mil. 
 
Dados de hoje... Eram 2 os destaques: (1) IGP-10 de outubro registrou alta de 0,49% m/m (após +0,39% de setembro, e abaixo dos 0,52% 
esperados pelo mercado); e (2) índice IBC-Br de agosto registrou queda de 0,38% m/m (após + 0,36% de julho, e abaixo dos -0,25% esperados).  
 
E os mercados hoje? Ao contrário de ontem, o exterior se mostra um pouco mais favorável (embora dólar forte e commodities em baixa possam 
manter movimentos sobre o dólar e a bolsa). Por aqui, o mercado seguirá atento à política, e a tramitação da denúncia contra Temer deve avançar. 
O CDS de 5 anos do país recua, e sinaliza um início de sessão mais positivo. É dia misto, à espera de drivers mais claros, em nossa opinião. 

2 



Focus 

Juros 

Fonte: Bloomberg, Guide 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Banco Central 

3 

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 7,35 -0,30 -2,20 7,35 7,35

DI jan 19 7,24 -0,14 -1,00 7,26 7,24

DI jan 20 8,18 -0,24 -2,00 8,19 8,17

DI jan 21 8,90 -0,22 -2,00 8,91 8,89

DI jan 22 9,35 -0,11 -1,00 9,36 9,34

DI jan 23 9,60 -0,21 -2,00 9,61 9,58

DI jan 24 9,76 -1,01 -10,00 9,76 9,76

DI jan 25 9,91 -0,10 -1,00 9,93 9,90

DI jan 26 10,03 -1,04 -10,50 10,15 10,03

Variação

8,18

8,90

9,35

9,60
9,76

9,91
10,03

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 
 
Sobre o “caso-Aécio”... 
 
O senador Aécio Neves, por 44 votos a 26, conseguiu uma vitória política, e 
volta ao seu mandato, contrariando decisão anterior do Supremo. Restrições 
que lhe haviam sido impostas também serão retiradas. Além da ajuda dos 
tucanos, Aécio contou com a ajuda de Renan Calheiros (PMDB-AL) e Romero 
Jucá (PMDB-PR). É, no final das contas, uma vitória de Michel Temer, que se 
esforçou pessoalmente para isso, e tenta juntar forças, às vésperas de votações 
importantes para ele e ministros próximos (na CCJ, hoje; e no próprio plenário 
da Câmara, provavelmente na próxima semana). 
 
Vale a interpretação: a vitória de Aécio, por incrível que pareça, pode ter sido 
algo bom para o PT, que agora pode usar o discurso de “vítima” para se referir 
a Lula, e fortalece o seu discurso. Para o PMDB e o PSDB, pode se tornar uma 
“batata quente”, segundo alguns analistas. Mais: pode atrapalhar os planos de 
Alkmin rumo à presidência, caso Aécio comece a se articular, e apoie Doria, por 
exemplo. A conferir... 
 
Economia contraiu em agosto, segundo o banco central 
 
Segundo o índice IBC-Br (considerado uma proxy mensal para o PIB), divulgado 
hoje de manhã pelo BC, a economia contraiu em agosto: -0,38% m/m, após 
+0,36% de julho, e abaixo dos -0,25% esperados, segundo pesquisa da 
Bloomberg. Na comparação com agosto de 2016, houve um crescimento de 
1,64%, após alta de 1,28%, e abaixo dos 1,97% esperados. Seja como for, 
apesar de alguma frustração, não deve alterar a tendência de recuperação da 
economia que se espera à frente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aneel reajusta preços de energia elétrica 
 
A Aneel aprovou, ontem, os reajustes tarifários anuais de 3 concessionárias de 
energia elétrica que fazem parte do cálculo do IPCA (EDP São Paulo; CEB, em 
Brasília; e CELG, em Goiânia). Ao todo, espera-se um impacto total 6 pontos 
base, a serem distribuídos nas leituras de outubro e novembro. Ainda assim, 
vale notar: diversas casas já contavam com algum reajuste, e não deve ser 
considerada uma “surpresa” por completo. 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
 
O Ibovespa terminou ontem em queda de 0,90%, aos 76,201 mil pontos. Por 
outro lado, a percepção de risco-país continuou em queda. O CDS de 5 anos 
caiu 1,82%, a 117 pontos base. O dólar também recuou: -0,28%, cotado a 
R$3,1605. Na B3, o DI para jan/21 caiu 6 pontos base, para 8,93%. O mais 
curto, o jan/18, também caiu, passando de 7,390% para 7,368%. 
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IBC-Br 

Índice com ajuste sazonal 

Fonte: BCB; Elaboração: Guide Investimentos. 



Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
Carrefour: Forte crescimento de vendas 
 
Hoje, antes da abertura de mercado, o Carrefour anunciou seu desempenho de 
vendas no 3T17. As vendas brutas consolidadas do Grupo Carrefour Brasil no 
3T17 apresentaram uma evolução de 5,5% A/A, totalizando R$ 12,2 bilhões. 
No acumulado de janeiro a setembro, as vendas brutas somaram R$ 36,0 
bilhões (+8% A/A). 
 
O resultado foi impulsionado pelo forte desempenho do Atacadão, onde suas 
vendas somaram R$ 8,51 bilhões no 3T17 (+5,6% A/A). No critério mesmas 
lojas, que considera os pontos de venda abertos há mais de um ano, o 
Atacadão registrou crescimento de 1,6% A/A. Os tickets e volumes 
apresentaram uma evolução positiva no trimestre de modo geral. No 
acumulado até setembro, as vendas brutas do Atacadão apresentaram uma 
evolução de 8,3% A/A, alcançando R$24,8 bilhões. O segmento de cash and 
carry representou próximo de 69% das vendas brutas consolidadas do Grupo 
Carrefour Brasil nos primeiros nove meses do ano. 
 
Com relação a bandeira Carrefour, as vendas brutas do 3T17 somaram R$ 3,73 
bilhões (+5,0% A/A). As vendas de não-alimentos, em particular produtos 
eletrônicos como TVs e smartphones, continuaram a mostrar um forte 
desempenho no trimestre com crescimento de dois dígitos. No acumulado até 
setembro, as vendas brutas do Carrefour reportaram um crescimento de 7,1% 
A/A para R$11,2 bilhões, sendo que as vendas mesmas lojas (LFL) foram 2,5%. 
Dois novos segmentos, as lojas de conveniência (Express) e o comércio 
eletrônico não-alimentos, continuam em forte expansão. Juntos, estes 
segmentos representaram cerca de 6% das vendas, comparado a uma 
participação inferior a 2% nas vendas em igual período no ano anterior. 
 
Com relação ao Banco CSF, o faturamento do Banco e a carteira de crédito 
continuaram a apresentar crescimento saudável no 3º trimestre. Assim, no 
3T17, o faturamento do Banco CSF cresceu 22,8% A/A para R$4,9 bilhões. O 
faturamento do cartão Carrefour cresceu 12,5% A/A para R$4,5 bilhões, 
enquanto que o faturamento do cartão Atacadão alcançou R$0,4 bilhão, acima 
do plano de negócios. A carteira de crédito total apresentou um incremento de 
11,2% para R$5,6 bilhões no ano até setembro. 
 
Impacto: Positivo. O Grupo Carrefour mostrou sinais de recuperação nas 
vendas no 3T17. As bandeiras Atacadão e Carrefour mostraram desempenho 
consistente e acima das demais linhas, como já vinha ocorrendo nos últimos 
trimestres. Destaque para o Atacadão, que voltou a apresentar evoluções 
positivas quanto ao tickets e volumes vendidos, indicando que sua estratégia 
de expansão segue bem direcionada.  
 
De forma geral, o Carrefour vem mostrando resultados sólidos com forte 
aumento das vendas brutas e ganhos de participação de mercado nos 
segmentos de Cash & Carry e Varejo.  
 
Para os próximos períodos, acreditamos que as vendas continuarão a crescer, 
refletindo a queda na inflação de alimentos. Uma retomada da economia, 
mesmo que lenta e gradual, também deve favorecer de forma positiva o 
Carrefour. 
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T icker Í nd ice Ú lt imo Var (1d) Var (1m) Var (1ano )

IBOV Ibovespa 76.201 -0,90% 0,28% 19,47%

IBrX Ibrx 100 31.522 -0,91% -0,06% 19,69%

IM OB Imobiliário 778 -1,20% -4,75% 18,65%

INDX industrial 15.200 -1,60% -0,32% 13,58%

IFNC Financeiro 8.328 -0,41% 0,86% 22,47%

ICON Consumo 3.750 -1,46% -1,12% 15,66%

IM AT M aterias básicos 2.393 -2,11% 2,20% 58,71%

IEE Energia Elétrica 41.205 -0,67% -3,68% 9,25%

UTIL Utilidade Pública 4.110 -0,56% -4,56% 4,13%

IFIX FI Imobiliário 2.235 0,01% 2,01% 21,56%

IDIV Dividendos 4.291 -0,80% 1,71% 34,30%

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

Cobre (USd/lb.) 318,7 -0,23% 7,38% 26,20%

Ouro (USD/t oz.) 1.281,2 -0,35% -2,22% 9,91%

Prata (USD/t oz.) 17,0 -0,36% -1,03% 4,62%

Plat ina (USD/t oz.) 927,2 -0,81% -3,88% 1,24%

Paládio (USD/t oz.) 974,6 -0,14% 4,74% 41,96%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 58,1 0,45% 5,23% -1,00%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 52,0 0,25% 3,30% -8,83%

Gasolina (USd/gal.) 163,8 0,31% 1,15% 0,12%

Gás Natural (USD/M M Btu) 2,9 -1,86% -9,01% -19,34%

Etanol (USD/gal.) 1,4 0,63% -4,61% -3,25%

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

M ilho (USd/bu.) 349,0 -0,21% -0,64% -8,16%

Soja (USd/bu.) 983,0 -0,13% 1,63% -0,63%

Café Robusta (USD/M T) 1.979,0 -0,10% -1,30% -8,00%

Café Arábica (USD/bag) 153,8 0,07% -10,71% -11,66%

Açúcar (CNY/M T) 6.265,0 0,22% 0,77% -9,39%

Boi Gordo (USd/lb.) 116,0 -0,73% 2,79% 15,28%



Empresas 

EZTEC: Companhia divulgou sua prévia operacional do 3T17 

Ontem, após o fechamento do mercado, a EZTEC, uma das principais incorporadoras e construtora brasileira focada no segmento residencial de 
médio e alto padrão, com foco na cidade de São Paulo e região metropolitana, divulgou seu resultado operacional do terceiro trimestre de 2017 
(3T17).  

No mês passado, a EZTEC anunciou a venda da torre B do projeto EZ Towers para a Brookfield por R$650 milhões. O pagamento ajustado deste 
recurso deverá ocorrer ainda no 3T17. Esta foi a maior transação da história da companhia.  

No 3T17, a EZTEC realizou o seu segundo lançamento do ano, o “In Design Liberdade” empreendimento residencial voltado para o segmento de 
média-alta renda, localizado na Liberdade, Zona Sul de São Paulo, com 114 unidades e VGV de R$67,8 milhões. 

Em relação às vendas no trimestre, desconsiderando a venda da Torre B do EZ Towers, a EZTEC apresentou no 3T17 aceleração em vendas 
líquidas, atingindo a melhor marca em sete trimestres, finalizando com R$ 65 milhões (ou R$ 715 milhões incluindo a Torre B). 

Em relação aos distratos, a companhia conseguiu reduzir o número de cancelamentos. A razão entre o valor distratado em um trimestre e a base 
de VGV entregue (e já vendido) do trimestre anterior: recuou 49% no 2T17 para 36% no 3T17. Parte desta redução pode ser atribuída à taxa de 
juros no repasse pelos bancos.   

Impacto: Positivo.  A prévia operacional da EZTEC mostrou uma considerável melhora operacional no 3T17. O incremento no volume de vendas 
líquidas (maior dos últimos 7 trimestres) e a queda no nível dos distratos (que eram os dois principais níveis de atenção para a empresa), 
mostraram considerável recuperação no período. Além disso, o evento extraordinário da venda da Torre B do EZ Tower trará um forte incremento 
ao resultado do 3T17.  
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Empresas 

Petrobras: Produção de petróleo e gás natural em setembro 
 
A produção de petróleo e gás natural da estatal totalizou, em agosto, 2,79 milhões de barris diários. Desse total, 2,68milhões de barris foram 
produzidos no Brasil e 106 mil barris no exterior. A produção média de petróleo no pais foi de 2,17 milhões de barris por dia, +2,8% M/M. O 
resultado foi beneficiado pela normalização da operação após parada programada dos FPSOs Cidade de Itaguaí e Cidade de Maricá, ambos 
operando no campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos. 
 
Com relação à produção de gás natural no Brasil, o volume também ficou estável quando comparado ao mês anterior, com 81,5 milhões de metros 
cúbicos diários (+2% M/M). Esse aumento também foi decorrente do retorno à operação das plataformas citadas acima. Aqui, vale destacar o 
aproveitamento do gás produzido nas plataformas operadas pela Petrobras que atingiu a marca de 97%, novo recorde mensal.  
 
Produção do pré-sal  
 
Em setembro, a produção de petróleo e gás natural operada pela Petrobras, na camada pré-sal, foi de 1,68 milhão de boed, volume 6,6% acima de 
agosto. Esse resultado também se deve à normalização da operação dos FPSOs Cidade de Itaguaí e Cidade de Maricá. 
. 
 
Produção de óleo e gás no exterior  
 
Em agosto, a produção de petróleo nos campos do exterior foi de 64 mil barris por dia, volume 3,3% acima do mês anterior. Esse aumento foi 
consequência da normalização da produção em campos produtores nos EUA após a passagem do furacão Harvey. 
 
A produção de gás natural foi de 7,2 milhões de m³/d, 6,9% abaixo do volume produzido em agosto de 2017. Esse desempenho resultou, 
principalmente, da redução da produção do campo de Hadrian South, devido a ocorrências operacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto: Marginalmente positivo. Os números de produção da Petrobras vieram com forte crescimento quando comparados a agosto, e também 
acima da meta estabelecida para 2017. De forma geral, o resultado foi beneficiado pela normalização de algumas operações no campo de Lula, da 
Bacia de Santos e normalização da produção nos EUA após a passagem do furacão Harvey. Desta forma, acreditamos que a estatal consiga atingir 
sua meta de 2,62 milhões de barris estabelecida para este ano, e caso a meta se confirme, será o terceiro ano consecutivo que a estatal entrega a 
produção prometida. Para o resultado de outubro, acreditamos que a companhia deverá manter um nível elevado de produção nos próximos 
períodos a fim de atingir sua meta de produção estabelecida para este ano. 
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Desempenho de produção Petrobras 

Retrospectiva de 2017: produção e meta, por mês, em milhões de barris de óleo equivalentes por dia 

Produção

Meta

Fonte: Petrobras. Elaboração: Guide Investimentos. Fonte: Petrobras. Elaboração: Guide Investimentos. 



Agenda econômica 

 

 

Fonte: Bloomberg; Guide Investimentos. 
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Hora País Evento 
Período de 
Referência 

Atual 
Projeções do 

Mercado 
Anterior 

18/out             

05:00 Brasil IPC (2ª Quadrissemana) (MoM) 15-out - - 0,10% 

08:00 Brasil IGP-10 (MoM) Out - - 0,39% 

08:30 Brasil IBC-Br (MoM) Ago - -0,30% 0,41% 

08:30 Brasil IBC-Br (YoY) Ago - - 1,41% 

12:30 Brasil Fluxo Cambial Semanal 13-out - - - 

06:30 R. Unido Taxa de Desemprego Ago - 4,30% 4,30% 

10:00 EUA 
W. Dudley (Fed Nova Iorque) e R. Kaplan (Fed Dallas) discutem desenvolvimento 
econômico 

- - - - 

10:30 EUA Novas Construções Residenciais (em mil) Set - 1175K 1180K 

10:30 EUA Concessões de Alvarás (em mil) Set - 1235K 1300K 

12:30 EUA Estoques de petróleo bruto 13-out - - - 

16:00 EUA Livro Bege - - - - 



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 1,5629 1,07 12,0599 95,7050 18/10/2017

Treasury 5 anos 1,9898 1,62 8,9943 62,4990 18/10/2017

Treasury 10 anos 2,3285 1,25 4,4779 33,9835 18/10/2017

Treasury 30 anos 2,8317 0,98 1,1791 13,0239 18/10/2017

TIPS (inflação) 2 anos 0,0200 2957,14 110,6553 102,9976 18/10/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,2107 13,16 1627,0492 157,4898 18/10/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,4819 5,06 38,3577 859,9602 18/10/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,9029 2,44 6,4113 35,7336 18/10/2017

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

México 7,1720 -0,03 4,8540 18,8990 18/10/2017

Ásia

Japão 0,0730 4,29 151,7240 246,0000 18/10/2017

Hong Kong 1,7490 1,63 15,6750 66,7300 18/10/2017

China 3,7360 -0,27 3,0340 37,9620 18/10/2017

Índia 6,7600 -0,04 2,2690 0,5650 18/10/2017

Austrália 2,7240 -1,41 -2,6800 16,7600 18/10/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,3130 2,51 0,4610 21,1110 18/10/2017

Alemanha 0,3900 6,03 -14,9450 1005,7140 18/10/2017

França 0,8000 2,70 9,4650 149,3750 18/10/2017

Espanha 1,5870 2,72 0,1260 44,7180 18/10/2017

Italia 2,0190 1,10 -2,4130 46,3100 18/10/2017

Portugal 2,3810 2,63 -2,2170 -26,5950 18/10/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,5690 3,64 -9,3950 152,8890 18/10/2017

Bélgica 0,6510 3,17 -10,8220 142,9100 18/10/2017

Eslováquia 0,7710 -0,64 -10,8670 65,0960 17/10/2017

Eslovénia 0,9010 -0,55 -13,6150 49,4200 18/10/2017

Finlandia 0,5440 4,02 -12,6810 227,7110 18/10/2017

Grécia 5,5190 1,08 0,7670 -34,6630 18/10/2017

Irlanda 0,6180 0,98 -15,3420 26,3800 18/10/2017

Malta 1,2300 -2,38 -7,5188 35,1648 18/10/2017

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

México 109,52 -1,05 12,35 -36,79 18/10/2017

Chile 54,73 -0,60 7,85 -34,87 18/10/2017

Brasil 176,76 -0,44 -0,71 -89,74 18/10/2017

Peru 78,52 -1,41 12,15 -23,24 18/10/2017

Colômbia 114,84 -0,79 3,80 -64,06 18/10/2017

Venezuela 5481,47 -0,74 8,59 1793,11 18/10/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 18/10/2017

Alemanha 11,15 -1,79 -4,78 -7,61 18/10/2017

França 21,07 1,71 12,12 -7,86 18/10/2017

Espanha 70,60 1,70 23,80 4,28 18/10/2017

Italia 138,59 -0,38 4,93 1,32 18/10/2017

Portugal 126,22 0,84 -10,97 -175,74 18/10/2017

Europa - Periféricos

Áustria 18,26 2,22 4,26 -7,60 18/10/2017

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 28.290 12.845 15.445 (770) (4.350) 1.045

Investidor Estrangeiro 201.236 262.065 (60.829) 2.451 1.717 (34.819)

Investidor inst itucional 304.210 253.654 50.556 (1.746) 3.166 30.204

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 5.928.592 6.048.112 (119.520) (25.910) (85.440) 826.368

Investidor Estrangeiro 4.192.412 4.438.704 (246.292) 33.150 (298.809) 73.674

Investidor inst itucional 11.852.300 11.346.394 505.906 (9.643) 381.235 (912.477)

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 219.889 86.097 133.792 1.600 25.580 30.375

Investidor Estrangeiro 204.287 162.711 41.576 (3.089) (21.217) 82.851

Investidor inst itucional 185.370 381.968 (196.598) 1.599 (8.038) (118.046)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.187.706 1.303.196 (115.490) 38 196 (27.762)

Investidor Estrangeiro 905.461 666.994 238.467 (54) 86 (71.980)

Investidor inst itucional 994.513 1.119.064 (124.551) 26 (269) 111.283

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.407.595 1.389.293 18.302 1.638 25.776 2.613

Investidor Estrangeiro 1.109.748 829.705 280.043 (3.143) (21.131) 10.871

Investidor inst itucional 1.179.883 1.501.032 (321.149) 1.625 (8.307) (6.763)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

10% BVM F3 B3 -0,04% 0,00%

10% BRFS3 BRF -2,17% -0,22%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 0,39% 0,04%

10% CCRO3 CCR 5,31% 0,53%

10% EQTL3 Equatorial 1,08% 0,11%

10% IGTA3 Iguatemi 2,75% 0,28%

10% ITSA4 Itausa 1,27% 0,13%

10% PETR4 Petrobras 5,42% 0,54%

10% TEND3 Tenda 10,78% 1,08%

10% VALE3 Vale 2,23% 0,22%

Desempenho 17/out Outubro

Guide -0,78% 2,70%

Ibovespa -0,90% 2,57%
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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 7,62% 1,52%

20% CGAS5 Comgás -5,04% -1,01%

20% CPLE6 Copel -3,40% -0,68%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 4,79% 0,96%

20% TAEE11 Taesa -0,85% -0,17%

Desempenho 17/out Outubro

Guide -0,47% 0,62%

IDIV -0,80% 3,51%

Desempenho 17/out Outubro

Guide -1,30% 5,36%

Ibovespa -0,90% 2,57%

Desempenho 17/out Outubro

Guide -0,37% 2,50%

IFIX 0,01% 0,63%

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

10% BBAS3 Banco do Brasil 7,62% 0,76%

10% BRFS3 BRF -2,17% -0,22%

10% BVM F3 B3 -0,04% 0,00%

10% PETR4 Petrobras 5,42% 0,54%

10% RAIL3 Rumo 8,02% 0,80%

10% SM LE3 Smiles 7,48% 0,75%

10% SUZB5 Suzano 10,16% 1,02%

10% TEND3 Tenda 10,78% 1,08%

10% TIM P3 Tim 4,07% 0,41%

10% VALE3 Vale 2,23% 0,22%

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 4,01% 1,00%

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF -0,52% -0,03%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 3,81% 0,76%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 1,77% 0,27%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices 0,28% 0,04%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 0,70% 0,07%
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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. 
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