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

S&P 500 EUA 2.502 0,20% 3,19% 12,64%

Dow Jones EUA 22.385 0,24% 3,10% 12,97%

Nasdaq EUA 6.004 0,15% 3,36% 23,38%

M EXBOL M éxico 50.294 -0,08% -3,94% 4,62%

FTSE R. Unido 7.203 0,47% -1,04% 4,81%

DAX Alemanha 12.543 0,24% 3,07% 9,40%

CAC 40 França 5.216 0,03% 2,53% 7,25%

IBEX 35 Espanha 10.348 0,66% -0,02% 11,11%

FTSE M IB Italia 22.295 0,84% 2,91% 19,78%

PSI Portugal 5.292 2,02% 2,26% 17,60%

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

CSI 300 China 3.843 0,31% 3,18% 16,10%

Shangai Comp China 3.363 0,28% 2,88% 8,35%

Kospi Coreia do Sul 2.418 1,35% 2,54% 19,33%

Nikkei 225 Japão 19.910 0,52% 2,26% 4,16%

Topix Japão 1.639 0,42% 2,60% 7,92%

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

Dólar Index 91,955 0,09% -1,58% -10,03%

Euro (USD/EUR) 1,195 0,03% 1,59% 13,61%

Libra (USD/GBP) 1,354 -0,41% 5,19% 9,71%

Franco Suiço 0,960 -0,07% 0,52% 6,19%

Real 3,114 0,12% 1,06% 4,53%

Peso mexicano 17,685 0,14% 0,14% 17,20%

Dólar Australiano 1,251 0,13% -0,78% -9,89%

Iene 111,390 0,50% -1,98% 5,00%

Iuan 6,571 0,28% 1,51% 5,69%

Rúpia 64,140 0,09% 0,01% 5,90%

Lira Turca 3,459 0,61% 1,72% 1,87%

Rand Sulafricano 13,212 0,42% -0,41% 4,00%

Bom dia, 
  
Resumo: Segue o bom momento para os mercados internacionais. Após bom 
término das bolsas americanas na semana passada, as bolsas da Ásia fecharam 
em alta, e as da Europa vão acompanhando tal movimento. Não há muito para 
ser destacado hoje no front “macro”, e economistas aguardam a decisão do Fed 
desta semana. No Brasil, aguarda-se a decisão do STF (4ª), sobre a denúncia 
de Janot contra Temer. O mercado revisa o crescimento de 2018 para cima, e o 
noticiário começa a focar mais nas eleições de 2018.   
 
Cenário Externo: : o bom momentum continua. 
 
A música continua. O índice S&P 500, nos EUA, atingiu a importante marca de 
2.500 pontos na última 6ª, dia 15. As bolsas da Europa hoje operam em alta, 
após boa sessão na Ásia. Os mercados, de modo geral, vão operando bom 
baixa aversão a risco. Dólar e commodities operam mistos hoje. O petróleo 
registra leve queda, mas o brent segue acima dos US$55/barril. 
 
Todos à espera de Janet. O destaque da semana, no front “macro”, é a reunião 
de política monetária do Fed, o BC dos EUA (4ª, dia20). Afinal, além de decidir 
sobre a taxa de juros (que deve continuar estável), serão divulgadas novas 
projeções para PIB, desemprego e inflação; e Janet Yellen, a presidente, fará 
discurso. Importante: o mercado segue cético em relação aos próximos passos 
do Fed. Precifica uma probabilidade de apenas 47% à 3ª elevação de juros do 
ano. 
 
Para hoje: uma agenda “tranquila”. Hoje, no front “macro”, há pouca coisa a 
ser destacada nos EUA. Apenas o índice de confiança do construtor (11h). Ao 
meio-dia, o atual presidente do BC do Reino Unido, Mark Carney, fala em 
Washington, no FMI. Na zona do euro, pela manhã, saíram números de inflação 
ao consumidor sobre agosto, em linha com o esperado pelo mercado. Em 12 
meses, está em 1,5%, contra 1,2% até julho. 
 
Brasil: substituições importantes. 
 
É definitivo: Dodge entra, Janot sai. Ontem foi o último dia de Rodrigo Janot à 
frente da Procuradoria Geral da República (PGR), após 4 anos de mandato. 
Hoje, assume “a discreta” Raquel Dodge, segundo o Valor. De saída, Janot 
confessou ontem que valeu cada minuto de “labuta e até de sofrimento”. E, em 
homenagem, recebeu da tribo Xokó um arco e flecha. 
 
É temporário: Maia entra, Temer sai. O presidente Temer viaja aos EUA. À 
noite, tem jantar com o americano Trump, e outros presidentes latino-
americanos. O tema? A crise na Venezuela. Amanhã (3ª, 19), Temer discursa 
na abertura da sessão especial da ONU, em NY. Enquanto isso, Maia assuma a 
presidência. 
 
A política segue importante. Nos próximos dias, a Câmara estará focada em 2 
temas: (i) reforma política e (ii) Refis (3ª, dia 19). O governo corre contra o 
tempo, em ambas as questões. No STF, a 4ª (dia 20) será importante: 
ministros decidem  se prossegue a 2ª denúncia de Janot contra Temer. Se isto 
acontecer, esta vai à Câmara. Como temos falado, deve ser “enterrada”, num 
contexto político mais favorável, e com bons números sobre a economia para 
mostrar.  



Continuação do cenário Brasil 
 
PIB de 2018: de 2% para 3%? O governo pode, muito em breve, revisar a sua projeção de crescimento do PIB para 2018, de 2% para 3%. Se isto 
se concretizar, deve obter R$13-15 bi em arrecadação adicional. Nesta semana (ainda sem data definida), será divulgada a arrecadação de agosto. 
Pontualmente, pode até vir melhor, mas, ainda assim, seguirá crítica a situação fiscal. 
 
Ainda sobre o fiscal: como atingiremos o rombo prometido? A pergunta segue pertinente. Nesta 6ª, dia 22, a equipe econômica apresenta a 
programação de receitas e despesas até o final do ano. Pode anunciar algum contingenciamento de gastos, de modo a tentar atingir a meta de 
déficit primário recentemente anunciada, de R$159 bi. Lembramos: a meta para 2018 também será de déficit de R$159 bi. 
 
Como será a evolução dos preços? Nesta 5ª (21), temos um dia importante no front “macro”: (i) o BC divulga o Relatório Trimestral de Inflação 
(RTI), com projeções de inflação até o final de 2020; e (ii) o IBGE divulga o IPCA-15 de setembro. Embora no curtíssimo prazo a inflação siga 
favorável, é importante entender se para 2019 e 2020 a inflação também segue ancorada. 
 
Projeções novas: menos inflação, e mais PIB. O mercado, segundo o Boletim Focus, revisou para baixo as projeções de IPCA deste e do próximo 
ano (agora em 3,08% e 4,12%, respectivamente). O PIB deve crescer 0,6% (inalterado), mas 2018 pode acelerar. Espera-se agora crescimento de 
2,2%, contra 2,1% há 1 semana. Por fim, economistas ainda esperam uma Selic de 7,0% até o final do ano, que se manteria até o final de 2018. 
 
E os mercados hoje? É dia de vencimento de opções sobre ações na B3. A julgar pelo contexto externo, e noticiário local (que deixa em 2º plano a 
denúncia contra Temer, e está cada vez mais focado nas eleições de 2018), temos ainda um viés positivo para mercados locais (alta em bolsa, e 
baixa em dólar e juros futuros). Aliás, a percepção de risco-país (CDS 5 anos) começou o dia em baixa, e segue abaixo de 180 pontos (às 8h17, 
horário de Brasília).  
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P ro jeçõ es

Hoje 7 dias Hoje 7 dias

IPCA (%) - A/A 3,08 3,14 4,12 4,15

IGP-M  (%) - A/A -0,85 -0,88 4,41 4,43

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

PIB (%) - A/A 0,60 0,60 2,20 2,10

Prod. Ind. (%) - A/A 1,10 1,10 2,45 2,30

Balança com. (US$ bi) 61,43 61,51 49,70 49,00

Câmbio (R$/US$) 3,20 3,20 3,30 3,35

2017 2018

Yield (%) M áx M í n

1 dia (%) 1 dia (bps)

DI jan 18 7,61 -0,07 -0,50 7,61 7,60

DI jan 19 7,50 -0,13 -1,00 7,53 7,50

DI jan 20 8,30 -0,12 -1,00 8,33 8,30

DI jan 21 8,95 -0,11 -1,00 8,97 8,95

DI jan 22 9,36 -0,11 -1,00 9,37 9,36

DI jan 23 9,59 -0,21 -2,00 9,61 9,58

DI jan 24 9,76 0,05 0,50 9,77 9,76

DI jan 25 9,91 -0,10 -1,00 9,92 9,89

DI jan 26 10,02 -0,15 -1,50 10,02 10,02

Variação

8,30

8,95

9,36

9,59
9,76

9,91
10,02

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 
 
Boletim Focus: mercado revisa IPCA para baixo, e PIB/2018 para cima 
 
O mercado, segundo o Boletim Focus, revisou para baixo as projeções de IPCA 
deste e do próximo ano (agora em 3,08% e 4,12%; contra 3,14% e 4,15%, 
respectivamente). O PIB deve crescer 0,6% (inalterado) em 2017, mas em 
2018 pode acelerar. Espera-se agora crescimento de 2,2%, contra 2,1% há 1 
semana. Por fim, economistas ainda esperam uma Selic de 7,0% até o final do 
ano, que se manteria até o final de 2018 (para o final do próximo ano, a 
projeção era 7,25% 1 semana atrás). 
 
Monitor do PIB da FGV: recessão está ficando para trás 
 
“O Monitor do PIB-FGV, aponta que, na série dessazonalizada, o PIB apresenta 
em julho crescimento de 0,1% quando comparado a junho; e, no trimestre 
móvel maio-jun-jul crescimento de 0,6% contra o trimestre fev-mar-abr. Na 
comparação interanual, o PIB do mês de julho apresentou crescimento de 
1,3%, enquanto que no trimestre móvel findo em julho o crescimento foi de 
1,1%. Estas taxas apontam claramente para o fim da recessão”, afirma Claudio 
Considera, coordenador do Monitor do PIB-FGV (veja aqui, na íntegra, o 
documento divulgado hoje). 
 
O consumo, em especial, teve crescimento de 1,9% no trimestre móvel mai-
jun-jul, comparativamente ao mesmo trimestre em 2016; esta é a 2ª variação 
positiva do componente após registrar 28 trimestres móveis consecutivos de 
queda. Aliás, como vemos no gráfico a seguir, todas as categorias de uso 
apresentaram resultado positivo. 
 
 

http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170915.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170915.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170915.pdf


Continuação do cenário Brasil 
 
Inflação: 2ª prévia do IGP-M em linha com o esperado 
 
Segundo dados que saíram nesta manhã, a inflação subiu 0,41% em setembro, após 0,03% em agosto. Ficou, portanto, em linha com o esperado 
pelo mercado. Abrimos os componentes: (i) o IPA-M avançou 0,63%, após deflação de 0,14% em agosto; (ii) o IPC-M caiu 0,10%, após +0,36% 
no último mês e; por fim, (iii) o INCC-M subiu 0,22%, após 0,31% 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos mercados locais 
 
Na última 6ª, o Ibovespa terminou aos 75,756 mil pontos. Subiu 1,47%, acumulando alta de 3,66% na semana. O dólar recuou 0,34% na 6ª, e 
terminou cotado a R$3,1104. A percepção de risco-país (CDS de 5 anos) também recuou (-1,53%), e terminou em 178 pontos base. Por fim, na B3, 
o DI para jan/21 subiu 4 pontos base, para 8,97%.  
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Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
Cesp: Leilão de venda da companhia está suspenso  
 
Na última sexta-feira, o conselho diretor do programa estadual de 
desestatização decidiu suspender o processo de venda da companhia. 
Conforme comunicado ao mercado, a decisão se alongará "pelo prazo 
necessário à avaliação sobre a pertinência de eventuais ajustes", sem informar 
prazos para a retomada do processo.  
 
Segundo matéria publicada pela Exame, a ideia é que com a prorrogação 
conste no edital uma reforma da regulamentação do setor elétrico, que o 
governo federal pretende enviar ao Congresso Nacional em outubro, na forma 
de medida provisória. O governo de São Paulo pretende publicar em breve um 
novo edital da Cesp, com alguns ajustes para tornar o negócio mais atrativo 
para os investidores. A previsão é de que a nova versão do edital seja 
divulgada em algumas semanas, mas sem mudança no preço definido para a 
companhia, de 16,80 reais por cada ação do bloco de controle. 
  
Além de negociar a possibilidade de extensão das concessões da Cesp com a 
União, o governo de São Paulo avalia mudar também definições sobre o futuro 
de indenizações devidas pela União à elétrica. O governo já reconhece cerca de 
R$3,0 bilhões referentes a investimentos feitos em usinas em que os contratos 
já expiraram, mas a CESP cobra na justiça outros R$8,0 bilhões.  
 
Impacto: Positivo. A sinalização dessa fonte do governo é interessante e deve 
reverter a baixa demanda de interessados. Um novo edital deverá ser 
apresentado nas próximas semanas, depois da apresentação das reformas do 
setor elétrico. A princípio, o preço do leilão não deverá sofrer alteração, mas 
algumas características da renovação, como prazo e indenizações poderão 
sofrer mudanças. Vemos que aumentaram os riscos do leilão, mas a 
possibilidade ainda está na mesa e potencialmente mais atrativa. 
 
 
Fibria: Novos reajustes de preços 
 
A Fibria, principal produtora de celulose de eucalipto do mundo, anunciou na 
sexta-feira (15) um novo aumento de preços, válido a partir de 1º de outubro. 
O reajuste será de US$ 30 a tonelada, com aplicação nos três mercados 
mundiais de referência. Será o 9º aumento a ser implementado pelos 
produtores neste ano - em agosto, não houve reajuste. Com o anúncio, o novo 
preço da celulose da Fibria na Ásia subirá para US$ 750 a tonelada; na Europa, 
para US$ 940; e na América do Norte, atingirá US$ 1.120. Neste mês, entrou 
em vigor um reajuste também de US$ 30 por tonelada em todas as regiões. 
 
Impacto: Positivo. O anúncio corrobora com o contexto da demanda saudável 
do setor, que está conseguindo implementar os reajustes de preços recentes. 
Vale ressaltar que as empresas brasileiras estão bem posicionadas para se 
beneficiar da recuperação dos preços da celulose. Observamos que os 
reajustes recentes estão conseguindo ser repassados para os clientes. Nesse 
níveis de preços, as ações da Suzano e da Fibria estão atrativas, negociando 
abaixo da sua média histórica, dentro de um ciclo bem positivo. 
 
 
JBS: Conselho elegeu novo presidente 
 
Segundo Fato Relevante divulgado ao mercado, a JBS informou que seu 
Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, no último dia 16 de 
setembro, José Batista Sobrinho, fundador da JBS, como presidente da 
companhia para completar o mandato em curso. Além disso, o Conselho 
também definiu a criação de um “Time Global de Liderança”, responsável por 
assessorar a presidência em tomada de decisões. Este time é composto por 
três executivos: Gilberto Tomazoni, André Nogueira e Wesley Batista Filho, que 
comandam algumas das principais áreas de negócios da JBS e que seguem 
com suas atribuições e responsabilidades atuais. 
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Hora

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

IBOV Ibovespa 75.757 1,47% 10,25% 32,72%

IBrX Ibrx 100 31.452 1,42% 10,31% 32,67%

IM OB Imobiliário 818 3,20% 13,63% 32,94%

INDX industrial 15.235 1,89% 12,12% 20,06%

IFNC Financeiro 8.215 1,66% 9,35% 35,70%

ICON Consumo 3.800 1,56% 12,49% 23,98%

IM AT M aterias básicos 2.320 1,97% 12,10% 74,43%

IEE Energia Elétrica 42.777 0,21% 6,28% 17,47%

UTIL Utilidade Pública 4.293 0,43% 8,59% 14,33%

IFIX FI Imobiliário 2.178 0,72% 5,60% 23,14%

IDIV Dividendos 4.211 1,74% 10,54% 48,00%

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

Cobre (USd/lb.) 297,8 0,98% 0,56% 17,94%

Ouro (USD/t oz.) 1.316,6 -0,65% 1,94% 12,95%

Prata (USD/t oz.) 17,5 -1,42% 2,12% 7,61%

Plat ina (USD/t oz.) 967,2 -0,47% -1,55% 6,06%

Paládio (USD/t oz.) 928,0 0,68% 0,92% 35,18%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 55,3 -0,54% 5,55% -5,87%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 49,6 -0,60% 1,91% -13,05%

Gasolina (USd/gal.) 166,1 -0,04% 8,34% -0,54%

Gás Natural (USD/M M Btu) 3,1 1,72% 4,98% -13,84%

Etanol (USD/gal.) 1,6 0,52% 4,51% 5,22%

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

M ilho (USd/bu.) 353,0 -0,49% -3,49% -7,11%

Soja (USd/bu.) 968,8 0,00% 3,31% -2,07%

Café Robusta (USD/M T) 2.012,0 1,00% -4,24% -6,46%

Café Arábica (USD/bag) 174,5 0,29% 9,68% 0,26%

Açúcar (CNY/M T) 6.217,0 0,40% -1,96% -10,08%

Boi Gordo (USd/lb.) 112,8 0,94% 1,21% 12,15%



 
JBS: Conselho elegeu novo presidente 
 
Impacto: Positivo. José Batista Sobrinho foi o primeiro presidente da JBS, empresa que criou em 1953. É membro do Conselho de Administração da 
companhia há mais de dez anos. Gilberto Tomazoni, presidente global de operações, está na empresa desde 2013 e tem mais de 30 anos em 
posições de liderança no setor de alimentos. Uma das principais lideranças da JBS, Tomazoni é responsável por todas as operações da empresa no 
mundo. André Nogueira está na companhia desde 2007. Antes de ocupar a sua função atual como presidente da JBS USA, o executivo foi CFO da 
mesma operação e presidiu a JBS na Austrália. Wesley Batista Filho era até esta data presidente da divisão de carne bovina da JBS USA, após ter 
ocupado cargos de liderança na JBS em cinco países desde 2010.  
Agora, o Conselho buscará um novo diretor para a área financeira da JBS para fortalecer a governança da empresa. O ponto de atenção dessa 
nomeação fica para o desentendimento do BNDES com o nome escolhido. O banco de fomento que anular a eleição do patriarca para o comendo 
da JBS.  
 
 
Petrobras: Produção de petróleo e gás natural em agosto 
 
A produção de petróleo e gás natural da estatal totalizou, 2,72 milhões de barris diários, em agosto. Desse total, 2,61 milhões de barris foram 
produzidos no Brasil e 107 mil barris no exterior. A produção média de petróleo no pais foi de 2,11 milhões de barris por dia, em linha com o 
volume de julho.  
 
Com relação à produção de gás natural no Brasil, o volume também ficou estável quando comparado ao mês anterior, com 79,9 milhões de metros 
cúbicos diários. Aqui, vale destacar o aproveitamento do gás produzido nas plataformas operadas pela Petrobras que atingiu a marca de 96,8%, 
novo recorde mensal.  
 
Produção do pré-sal  
 
Em agosto, a produção de petróleo e gás natural operada pela Petrobras, na camada pré-sal, foi de 1,57 milhão de boed, volume 2,5% inferior a 
julho. A queda da produção foi, principalmente, em função das paradas programadas dos FPSOs Cidade de Maricá e Cidade de Itaguaí, ambos 
instalados no campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos. 
 
Produção de óleo e gás no exterior  
 
Em agosto, a produção de petróleo nos campos do exterior foi de 62 mil barris por dia, volume 4,9% inferior ao mês anterior. A produção de gás 
natural foi de 7,8 milhões de m³/d, 7,2% abaixo do volume produzido em julho de 2017. Esse desempenho resultou, principalmente, do 
fechamento de poços em campos produtores nos EUA durante a passagem do furacão Harvey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacto: Neutro. Os números de produção da Petrobras vieram ligeiramente abaixo quando comparados a julho, mas ainda assim, foram acima da 
meta estabelecida para 2017. O destaque negativo ficou justamente para a produção de gás natural no exterior, que foi impactada pelo furacão 
Harvey. O fenômeno natural forçou o fechamento de poços importantes nos EUA. 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 setembro, 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. 
 

6 

2,23 2,20 2,12 

2,72 
2,80 2,81 2,74 2,72 

2,62 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Ja
n
e
ir
o

F
e
v
e
re

ir
o

M
a
rç

o

A
b
ri
l

M
a
io

Ju
n
h
o

Ju
lh

o

A
g
o
st

o

S
e
te

m
b
ro

O
u
tu

b
ro

N
o
v
e
m

b
ro

D
e
ze

m
b
ro

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. 



 
Vale: conversão de ações e eleição no conselho 
 
A mineradora Vale convocou assembleia de acionistas para o dia 18 de outubro. A Assembleia vai votar a proposta de conversão de ações 
preferenciais (PN) em ordinárias (ON) na proporção de 0,9342 ON para cada PN. Em 24 de agosto, o conselho aprovou a proposta para converter 
307 milhões de PN remanescentes em ON. Adicionalmente, a reunião de acionistas terá a eleição de dois membros do conselho. 
 
Impacto: Neutro. A proposta de conversão das ações já era esperada desde que foi aprovada pelo conselho. Com o processo de reestruturação 
societária em curso, vemos que o foco da Vale será a redução de custos e dos dispêndios em investimentos para otimizar o fluxo de caixa. A 
expectativa é criar valor com o impulso da geração de caixa livre e redução da alavancagem financeira. Ainda vemos muito valor a ser destravado 
da Vale, que está em níveis atrativos.  
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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 

18/set             

08:00 Brasil IGP-M (2ª prévia) (MoM) Set - - 0,03% 

08:00 Brasil IPC-S (2ª Quadrissemana) (MoM) 15-set - - - 

08:25 Brasil Boletim Focus 15-set - - - 

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

- Brasil Indicador de Demanda do Consumidor por Crédito Ago - - - 

06:00 Z. do Euro CPI (MoM) Ago - - -0,50% 

06:00 Z. do Euro CPI (YoY) Ago F - - 1,30% 

06:00 Z. do Euro CPI: Núcleo (YoY) Ago F - - 1,20% 

17:00 EUA Fluxo Investimentos Líquido em Títulos Jul - - $34,4B 



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 1,3886 0,60 6,3735 82,2071 18/09/2017

Treasury 5 anos 1,8140 0,47 3,1326 51,3685 18/09/2017

Treasury 10 anos 2,2128 0,48 0,8615 30,7338 18/09/2017

Treasury 30 anos 2,7777 0,28 0,0540 13,5981 18/09/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,1679 5,30 -755,8594 56,4123 18/09/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0224 61,15 -79,2976 112,1343 18/09/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,3499 3,09 -17,6706 111,9322 18/09/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,8446 1,17 -8,4841 17,3381 18/09/2017

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

México 6,8210 0,07 -0,2920 12,3540 18/09/2017

Ásia

Japão 0,0290 0,00 -12,1210 174,3590 18/09/2017

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

China 3,6260 0,58 -0,3850 30,7610 18/09/2017

Índia 6,6100 0,18 1,4890 -3,7570 18/09/2017

Austrália 2,7990 2,08 6,8730 32,8430 18/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,3050 -0,31 19,7250 49,4850 18/09/2017

Alemanha 0,4440 2,54 7,2460 6242,8570 18/09/2017

França 0,7170 0,99 0,9860 132,0390 18/09/2017

Espanha 1,5910 -1,12 1,9220 47,5880 18/09/2017

Italia 2,0530 -1,20 0,9840 52,9810 18/09/2017

Portugal 2,5450 -9,20 -8,2550 -25,4980 18/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,6180 1,65 3,0000 212,1210 18/09/2017

Bélgica 0,7200 1,27 -0,5520 197,5210 18/09/2017

Eslováquia 0,8640 4,47 8,2710 127,3680 15/09/2017

Eslovénia 1,0360 0,58 -3,1780 30,6430 18/09/2017

Finlandia 0,6130 0,49 42,8900 354,0740 18/09/2017

Grécia 5,4500 0,24 -3,2830 -36,6790 18/09/2017

Irlanda 0,7220 -0,28 -3,9890 52,9660 18/09/2017

Malta 1,3300 0,76 4,7244 35,7143 18/09/2017

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

México 96,90 -0,95 -10,40 -60,29 18/09/2017

Chile 51,43 -0,81 -16,18 -34,33 18/09/2017

Brasil 177,43 -0,87 -12,70 -89,70 18/09/2017

Peru 68,67 -0,97 -11,48 -39,58 18/09/2017

Colômbia 110,83 -0,87 -15,09 -61,54 18/09/2017

Venezuela 5027,08 -0,10 5,67 979,07 18/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 18/09/2017

Alemanha 11,58 -5,29 -17,15 -5,09 18/09/2017

França 18,00 -10,51 -10,05 -9,53 18/09/2017

Espanha 57,35 -3,00 -16,59 -18,89 18/09/2017

Italia 133,04 -2,78 -3,35 -2,38 18/09/2017

Portugal 142,23 -2,82 -14,18 -160,16 18/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 16,91 -11,05 -5,31 -9,96 18/09/2017

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 21.880 7.480 14.400 (5) (460) 9.730

Investidor Estrangeiro 170.194 196.204 (26.010) (4.390) (12.662) (91.423)

Investidor inst itucional 223.647 203.295 20.352 4.700 13.977 87.947

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 5.850.355 6.796.243 (945.888) (105.000) (77.397) (90.547)

Investidor Estrangeiro 4.581.645 4.901.611 (319.966) (5.583) 95.941 (181.664)

Investidor inst itucional 11.461.111 10.042.728 1.418.383 114.421 (10.138) 271.934

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 266.957 163.540 103.417 (44.635) (25.850) 147.689

Investidor Estrangeiro 184.871 226.146 (41.275) 6.330 (32.000) (89.800)

Investidor inst itucional 217.223 295.775 (78.552) 38.010 47.475 (52.689)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.272.009 1.359.737 (87.728) (235) 790 (66.792)

Investidor Estrangeiro 896.579 586.132 310.447 335 483 66.071

Investidor inst itucional 982.650 1.218.484 (235.834) (99) (5.218) (4.833)

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.538.966 1.523.277 15.689 (44.870) (25.060) 80.897

Investidor Estrangeiro 1.081.450 812.278 269.172 6.665 (31.517) (23.729)

Investidor inst itucional 1.199.873 1.514.259 (314.386) 37.911 42.257 (57.522)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 6,83% 0,68%

10% CCRO3 CCR 10,08% 1,01%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 5,38% 0,54%

10% KLBN11 Klabin 13,32% 1,33%

10% EQTL3 Equatorial 4,11% 0,41%

10% IGTA3 Iguatemi 8,42% 0,84%

10% ITSA4 Itaúsa 10,00% 1,00%

10% M RVE3 M RV 7,78% 0,78%

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

10% VALE3 Vale -3,65% -0,36%

Desempenho 15/set Setembro

Guide 1,77% 7,25%

Ibovespa 1,47% 6,95%
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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 7,39% 1,48%

20% CPLE6 Copel 2,96% 0,59%

20% CSAN3 Cosan 2,00% 0,40%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 5,80% 1,16%

20% TAEE11 Taesa 3,69% 0,74%

Desempenho 15/set Setembro

Guide 1,65% 4,37%

IDIV 1,74% 7,79%

Desempenho 15/set Setembro

Guide 1,52% 6,70%

Ibovespa 1,47% 6,95%

Desempenho 15/set Setembro

Guide 0,78% 4,99%

IFIX 0,72% 4,51%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BTOW3 B2W Digital 15,31% 1,53%

10% BVM F3 B3 6,83% 0,68%

10% CESP6 Cesp -1,97% -0,20%

10% EQTL3 Equatorial 4,11% 0,41%

10%  GGBR4 Gerdau 2,62% 0,26%

10% KLBN11 Klabin 13,32% 1,33%

10% M OVI3 M ovida 2,53% 0,25%

10% M RVE3 M RV 7,78% 0,78%

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

10%  VIVT4 Vivo 6,27% 0,63%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 5,38% 1,35%

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF 4,24% 0,21%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 9,33% 1,87%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 7,07% 1,06%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices 1,08% 0,16%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 0,67% 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. 
Corretora de Valores. “ 
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