
Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg 

Índices 

Moedas 

19 de Outubro de 2017 
 

1 

Mercados Hoje 
 
 
 
 
 

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

S&P 500 EUA 2.548 -0,46% 1,74% 14,72%

Nasdaq EUA 6.076 -0,71% 1,31% 24,84%

M EXBOL M éxico 50.174 -0,62% -0,79% 4,37%

FTSE R. Unido 7.479 -0,42% 3,42% 8,83%

DAX Alemanha 12.929 -0,77% 3,01% 12,77%

CAC 40 França 5.352 -0,58% 2,41% 10,06%

IBEX 35 Espanha 10.195 -0,68% -1,48% 9,47%

FTSE M IB Italia 22.060 -1,05% -1,31% 18,52%

PSI Portugal 5.459 0,20% 3,61% 21,31%

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

CSI 300 China 3.931 -0,33% 2,59% 18,77%

Shangai Comp China 3.370 -0,34% 0,40% 8,59%

Kospi Coreia do Sul 2.473 -0,40% 2,36% 22,04%

Nikkei 225 Japão 21.449 0,40% 5,66% 12,21%

Topix Japão 1.730 0,31% 3,73% 13,92%

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

Dólar Index 93,226 -0,15% 1,56% -8,79%

Euro (USD/EUR) 1,183 0,37% -1,36% 12,49%

Libra (USD/GBP) 1,318 -0,21% -2,41% 6,78%

Franco Suiço 0,976 -0,59% -1,34% 4,43%

Real 3,171 0,01% -1,12% 2,66%

Peso mexicano 18,821 -0,20% -5,44% 10,13%

Dólar Australiano 1,271 -0,26% 1,81% -8,46%

Iene 112,540 -0,36% -0,84% 3,93%

Iuan 6,620 -0,11% -0,56% 4,90%

Rúpia 65,039 0,02% -1,38% 4,44%

Lira Turca 3,659 -0,48% -4,68% -3,71%

Rand Sulafricano 13,549 -0,19% -1,70% 1,41%

Bom dia, 
  
Resumo: As bolsas globais operam no vermelho, diante de tensão maior entre 
Catalunha e Espanha. Após boa performance, o dólar perde fôlego, e recua. 
Seguem as dúvidas quanto ao próximo presidente do Fed. No Brasil, Temer tem 
vitória da CCJ, e a denúncia segue para o plenário da Câmara (próxima 4ª, dia 
25). Embora seja dia de agenda fraca, vale acompanhar: a arrecadação do 
governo, em setembro, deve ter voltado a subir – sinais da recuperação 
econômica?  
 
Cenário Externo: bolsas recuam na Europa, com tensão na Catalunha. 
 
O “básico” dos mercados... Dólar perde forças; e juros das Treasuries recuam. 
As bolsas da Europa recuam, de forma generalizada, após sessão mais negativa 
na Ásia. Nos EUA, índice futuro do S&P recua, sinalizando abertura mais fraca. 
Commodities mistas: maioria das agrícolas sobe, enquanto o petróleo (brent) 
recua, e volta à casa dos US$57/barril. 
 
Para hoje... Investidores estarão atentos (1) à novela entre Catalunha-Espanha; 
(2) digere dados da China, e (3) de olho na presidência do Fed, nos EUA. Com 
menos impacto nos mercados, a agenda “macro” dos EUA traz: (i) novos 
pedidos de auxílio desemprego (10h30); e (ii) índices antecedentes de atividade 
(12h). Além disso, Esther George, do Fed de Kansas, fala sobre a economia dos 
EUA (11h30), em Oklahoma. 
 
Espanha... O dia é importante: afinal, venceu (às 6h) o prazo para que o líder 
da Catalunha, Carles Puigdemont, desistisse da declaração de independência da 
região. O governo da Espanha adota um tom duro (“impede o diálogo”, 
segundo Carles) e, neste ambiente de indefinições, a autonomia da Catalunha 
pode ser suspensa. Registre-se: a projeção de crescimento da Espanha para 
2018 foi reduzida, de 2,6% para 2,3%. 
 
China... O PIB do 3º tri cresceu 6,8%, na comparação com o 3º tri de 2016. 
Setor de serviços foi bem; a indústria em pouco menos. O número ficou em 
linha com as estimativas do mercado, e pouco abaixo dos 6,9% do tri anterior. 
De qualquer forma, acima da meta para o ano como um todo, de “ao redor de 
6,5%”. Além disso: vendas no varejo e produção industrial de setembro vieram 
acima do esperado (10,3% e 6,6%, respectivamente).  
 
EUA... O presidente Trump se reunirá hoje com a atual presidente do Fed, Janet 
Yellen. Esta tem sido alvo de crítica dos chamados “conservadores”. Segue 
“viva”, portanto, a possibilidade de Trump nomear outro comandante para a 
presidência do Fed. O mandato de Yellen termina dia 3 de fevereiro de 2018. As 
opções? Warsh, Taylor, Powell, Cohn...  
  

Brasil: denúncia contra Temer avança. 
  

Uma maioria “fiel”... Após mais de 18 horas de sessão, a CCJ da Câmara votou 
pela suspensão da 2ª denúncia da PGR contra o presidente Temer, por 39 votos 
a favor, 26 contra, e uma abstenção. Dentre os deputados da base, 82% foi 
“fiel”. As exceções? 5 deputados do PSDB, 1 do DEM e1 do Solidariedade. 
Curioso: na votação da CCJ, na 1ª denúncia contra ele, Temer teve 41 votos a 
seu favor. Houve, portanto, alguma “perda”... 
 
Para a próxima semana... Qual o próximo passo? O parecer pela suspensão da 
denúncia, do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), será analisado pelo 
plenário da Câmara na próxima 4ª, dia 25, sustentou Rodrigo Maia, o 
presidente da Câmara. Considerando que será “enterrada”, para novembro, 
portanto, espera-se uma agenda um pouco mais “positiva” em Brasília... 



Continuação do cenário Brasil 
 
Voltou, mas pode sair... Entre os tucanos, há um desejo de que Aécio Neves, agora de volta ao Senado, deixe a presidência do PSDB. Ontem, 
houve reunião da bancada do partido, e caberia a Tasso Jereissati a vocalização deste “pedido”. Para o Planalto, isto não seria muito interessante, 
é claro. Afinal, Temer tem em Aécio um bom articulador dentro do partido... 
                      
Envolvendo ao BC... Após acordo entre Ilan Goldfajn (BC) e Rodrigo Maia (Câmara), um novo texto foi elaborado para substituir a MP 784, que 
expira hoje, e gerou “atrito” entre Maia e o Planalto. Em suma: a Câmara aprovou ontem o projeto de lei que permite ao BC e à CVM fechar 
acordos de leniência com instituições financeiras. É o chamado “PL da Leniência”. Foram 197 votos favoráveis, 60 contrários e 6 abstenções. A 
proposta será agora avaliada pelo Senado. 
 
Está  melhorando... Segundo o Estadão, a arrecadação do governo cresceu mais do que a inflação em setembro (os dados devem sair hoje). Seria 
o 2º seguido de alta. Segundo Mansueto Almeida, embora “turbinada” pelo Refis, a melhora da arrecadação foi puxada por IPI e Cofins – impostos 
que refletem a atividade econômica. Assim, “a discussão passa a ser o que fazer com o dinheiro: ampliar o limite de gastos para tirar pressão do 
Orçamento em 2018 ou fazer um déficit menor este ano”. 
 
E os mercados hoje? A percepção de risco-país (CDS de 5 anos) mostra relativa estabilidade, e não vemos “gatilhos” claros por aqui, em dia de 
agenda esvaziada. O comportamento fraco das bolsas lá fora pode impactar de forma negativa os mercados locais. 
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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 7,33 -0,25 -1,80 7,33 7,33

DI jan 19 7,26 0,00 0,00 7,27 7,25

DI jan 20 8,22 0,24 2,00 8,22 8,18

DI jan 21 8,93 0,22 2,00 8,93 8,89

DI jan 22 9,38 0,32 3,00 9,38 9,35

DI jan 23 9,62 0,31 3,00 9,63 9,59

DI jan 24 9,79 0,20 2,00 9,79 9,78

DI jan 25 9,94 0,20 2,00 9,94 9,90

DI jan 26 10,02 -0,10 -1,00 10,04 10,01

Variação

8,22

8,93

9,38

9,62
9,79

9,94
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. É dia de agenda mais fraca, aqui e lá fora. Vemos, no 
entanto, reversões importantes nos mercados internacionais, que vale 
destacar: as bolsas recuam, e o dólar perde forças. Aqui, a denúncia 
contra Temer avança, e o próximo passo – plenário da Câmara – fica 
para a próxima semana (4ª, dia 25). 
 

Brasil 
 
Denúncia contra Temer passa pela CCJ 
 
Após mais de 18 horas de sessão, a CCJ da Câmara votou pela suspensão da 2ª 
denúncia da PGR contra o presidente Temer, por 39 votos a favor, 26 contra, e 
1 abstenção. Dentre os deputados da base, 82% foi “fiel”. As exceções? 5 
deputados do PSDB, 1 do DEM e 1 do Solidariedade. Curioso: na votação da 
CCJ, na 1ª denúncia contra ele, Temer teve 41 votos a seu favor. Houve, 
portanto, alguma “perda” de lá pra cá. Há certo descontentamento dos 
deputados com Temer, que dizem que as promessas de Temer não foram 
cumpridas. 
 
Qual o próximo passo? O parecer pela suspensão da denúncia, do deputado 
Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), será analisado pelo plenário da Câmara na 
próxima 4ª, dia 25, sustentou Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. 
Considerando que será “enterrada”, para novembro, portanto, espera-se uma 
agenda um pouco mais “positiva” em Brasília. Segue, seja como for, a dúvida 
quanto à real capacidade que haverá no Congresso para votar a reforma da 
previdência (mesmo que “desidratada”, como veiculou a Folha, dias atrás). 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
 
O Ibovespa subiu 0,51% ontem, aos 76,591 mil pontos. Foi uma alta, após 2 
dias de queda. O dólar, por outro lado, subiu 0,32%, cotado a R$3,1707. 
Apesar deste movimento de alta, temos que a percepção de risco-país, medida 
pelo CDS de 5 anos, voltou a recuar: -1,36%, ao redor de 175 pontos base. No 
mercado de juros, o DI para jan/21 recuou de 8,93% para 8,91%. 
 
 

Cenário Externo 
 
China: crescimento acima da meta 
 
O PIB do 3º tri cresceu 6,8%, na comparação com o 3º tri de 2016. Setor de 
serviços foi bem; a indústria em pouco menos. O número ficou em linha com as 
estimativas do mercado, e pouco abaixo dos 6,9% do tri anterior. De qualquer 
forma, acima da meta para o ano como um todo, de “ao redor de 6,5%”, os 
números divulgados nesta madrugada parecem fortalecer ao atual presidente Xi 
Jinping, que consolida o seu poder, em dias de Congresso Nacional do partido 
comunista. Vale notar: na 4ª, em seu discurso de abertura, notou que nos seus 
5 anos de mandato o PIB cresceu US$3,9 trilhões. 



Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
Alpargatas: controladores se submetem a CVM referente a OPA 
 
Os controladores da Alpargatas se submeteram à Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) a documentação referente à oferta pública de aquisição das 
ações (OPA). Conforme apurado pela agência Estado, por lei, os novos 
acionistas tinham 30 dias, contados a partir de 20 de setembro, para registrar 
na CVM a oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de 
propriedade dos demais acionistas da companhia, detentores de ações 
ordinárias, de modo a assegurar a tais acionistas o preço no mínimo igual a 
80% do valor pago por ação ordinária à J&F. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Em caso de OPA, o novo grupo do controle 
deve lançar uma oferta pelas ações ordinárias da Alpargatas, por 80% do preço 
por papel do controle, conforme a Lei das S/A; as ações preferenciais não 
teriam o direito do tag along. Desta forma, podemos ter uma pressão altista 
nos papeis ON.  
 
Cyrela: Companhia divulgou sua prévia operacional do 3T17              
            
Ontem, após o fechamento do mercado, a Cyrela Brazil Realty divulgou sua 
prévia de resultados operacionais referente ao terceiro trimestre de 2017 
(3T17).   
 
Em relação aos lançamentos, foram lançados 8 empreendimentos no trimestre, 
sendo 5 na cidade de São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e 1 no região Sul.  O 
volume de lançamentos foi de R$532 milhões (+17,7%  A/A). Ao excluir as 
permutas, e levando em conta apenas a % Cyrela, o volume de lançamentos 
foi de R$380 milhões (+47% A/A).  
 
As vendas líquidas foram de R$730 milhões (+27,3% A/A). Deste total, R$222 
milhões (30%) referem-se à venda de estoques prontos; R$241 milhões (33%) 
estoque em construção, e R$267 milhões (37%) de lançamentos. Sendo assim, 
o VSO (velocidade de vendas) de lançamentos foi de 50,1% no 3T17.  
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A companhia apresentou uma prévia 
operacional sinalizando recuperação no 3T17. Um dado importante divulgado 
foi que a venda de estoque pronto atingiu R$682 milhões (+96,7% A/A). Além 
disso, a companhia intensificou os lançamentos no período, e ao mesmo tempo 
conseguiu avançar nas vendas líquidas. O ponto de atenção para o resultado 
segue com o nível dos distratos, que precisam ter caído para ajudar na 
recuperação dos resultados da companhia, além da política de descontos na 
comercialização das unidades.  
 
 
Petrobras: Governo retira participações minoritárias da Petrobras e Braskem 
na Deten 
 
O governo Temer retirou, por decreto, as participações minoritárias da 
Petrobras na Braskem e na Deten Química do Programa Nacional de 
Desburocratização (PND). O objetivo é reduzir a burocracia no processo de 
desinvestimento que está sendo realizado pela petroleira. Como o processo de 
desestatização envolve várias ações que o governo considera desnecessárias 
para operações de venda de ativos da estatal, o decreto foi editado para 
facilitar a venda dessas participações. 
 
Impacto: Positivo. A Petrobras já havia incluído a venda dessas participações 
acionárias no plano de negócios de 2017-2021 e vinha em tratativas com a 
Odebrecht para rever o acordo de acionistas para poder dar continuidade às 
negociações com os interessados.  
 
Há uma forte expectativa ainda pela venda da participação da Petrobras na 
Braskem. A venda da fatia na Braskem também está no pacote de 
desinvestimentos anunciado pela Petrobras, com objetivo de levantar US$ 21 
bilhões até 2018 via venda de ativos. 
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Hora

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

IBOV Ibovespa 76.591 0,51% 0,81% 20,61%

IBrX Ibrx 100 31.721 0,63% 0,61% 21,00%

IM OB Imobiliário 787 1,12% -3,77% 19,49%

INDX industrial 15.265 0,43% -0,01% 14,86%

IFNC Financeiro 8.370 0,50% 1,28% 23,82%

ICON Consumo 3.817 1,80% 0,81% 18,16%

IM AT M aterias básicos 2.382 -0,46% 1,76% 59,12%

IEE Energia Elétrica 41.543 0,82% -2,69% 10,45%

UTIL Utilidade Pública 4.136 0,63% -3,25% 5,23%

IFIX FI Imobiliário 2.232 -0,12% 1,88% 21,15%

IDIV Dividendos 4.310 0,45% 2,32% 35,99%

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

Cobre (USd/lb.) 315,8 -0,65% 6,33% 25,05%

Ouro (USD/t oz.) 1.287,4 0,34% -1,77% 10,44%

Prata (USD/t oz.) 17,0 0,28% -1,35% 5,11%

Plat ina (USD/t oz.) 927,9 0,36% -2,84% 1,32%

Paládio (USD/t oz.) 953,7 0,08% 5,46% 38,92%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 57,4 -1,34% 4,50% -2,32%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 51,4 -1,33% 2,91% -9,99%

Gasolina (USd/gal.) 163,3 -0,62% 1,67% -0,23%

Gás Natural (USD/M M Btu) 2,9 0,35% -9,80% -20,53%

Etanol (USD/gal.) 1,4 0,35% -5,66% -4,07%

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

M ilho (USd/bu.) 349,8 0,36% 0,43% -7,96%

Soja (USd/bu.) 985,8 0,15% 2,10% -0,35%

Café Robusta (USD/M T) 1.969,0 1,03% 0,61% -8,38%

Café Arábica (USD/bag) 154,2 0,26% -7,47% -11,43%

Açúcar (CNY/M T) 6.233,0 -0,51% 1,51% -9,85%

Boi Gordo (USd/lb.) 116,7 0,58% 3,28% 15,95%



Empresas 

Vale (i): Processo de migração para o Novo Mercado 

Os acionistas da Vale aprovaram ontem a conversão da totalidade das ações preferenciais Classe “A” em ações ordinárias, na proporção de 0,9342 
ação ordinária para cada ação preferencial Classe “A” detida (“Conversão das Ações Remanescentes”). Os acionistas titulares de ações 
preferenciais Classe “A” da Vale dissidentes da deliberação terão o direito de retirar-se (“Direito de Retirada”), fazendo jus ao reembolso de suas 
ações preferenciais Classe “A” pelo valor patrimonial de R$ 24,26 por ação, apurado com base no último balanço. 

O processo é mais um passo para a "transformação da companhia" em busca de aprimorar sua governança corporativa. A conversão é necessária 
para a migração da empresa ao Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3, e também faz parte de um plano que busca 
tornar a mineradora em uma empresa sem controle definido e eliminar riscos atualmente atrelados à ela. No total, 51,48% das ações preferenciais 
representadas na assembleia, ou um total de 158.111.060, votaram a favor da conversão total.  

Adicionalmente, a Vale informou que seus acionistas elegeram, por ampla maioria, os dois conselheiros independentes da companhia Sandra 
Guerra e Isabella Saboya, ambas candidatas do fundo britânico Aberdeen. Com elas, o conselho de administração da mineradora terá três mulheres 
entre as 12 cadeiras. Elas tomam posse no próximo 26 de outubro. Guerra é co-fundadora do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa), e Saboya foi analista de vendas e gerente de ativos e também trabalhou para a CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

Impacto: Neutro. O processo de migração da Vale para o Novo Mercado está caminhando no ritmo mais rápido que o esperado, e assim pode 
migrar ainda neste ano para o nível mais alto de governança corporativa da B3. O movimento estratégico é muito positivo no médio/longo prazo. 
No curto prazo deve fazer pouco preço, visto que os investidores estão atentos aos números de produção da empresa e ao preço do minério de 
ferro, que está volátil com a preocupação de menor demanda asiática.    

Vale (ii) : Produção recorde para 3ºT 

A Vale divulgou o relatório de produção do 3º trimestre. Abaixo segue tabela resumo da produção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A produção de minério de ferro da Vale no terceiro trimestre atingiu 95,1 milhões de toneladas (+3,3% A/A e +3,6% T/T). Esse volume representa 
um recorde de produção para um terceiro trimestre (principalmente devido à melhor performance operacional no Sistema Norte e ao ramp-up de 
S11D). 

O Sistema Norte atingiu recorde de produção de 45,0 milhões de toneladas (+16,4% A/A e +8,5 T/T). No entanto, os volumes de venda para o 
3T17 foram menores do que os volumes de produção, implicando em um leve aumento dos estoques. Assim, a relação do volume de 
vendas/produção, no entanto, ficou maior do que no 2T17.  

Já a produção de minério provenientes dos Sistemas Sul e Sudeste, conforme abordado no relatório de produção do 2T17,  foi reduzida em 19 
milhões de toneladas. Assim, o Sistema Sudeste produziu 26,9 milhões de toneladas (-1,3% A/A e -2,0% T/T), enquanto o sistema Sul produziu 
22,6 milhões de toneladas (-12,0% A/A e +1,2% T/T). Desta forma, a produção ficará próxima ao limite inferior da faixa 360 – 380 milhões de 
toneladas para 2017, em linha com a estratégia atual de maximização de margem. 

O teor médio de ferro contido foi de 64,1% no terceiro trimestre, ligeiramente maior do que o de 63,8% no 2T17. O aumento é resultante da 
redução de produção dos produtos de alta sílica e da estratégia da Vale de melhorar a realização de preço do minério de ferro.  
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Empresas 

Vale (ii) : Produção recorde para 3ºT 

Abaixo os detalhes da produção de minério de ferro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vale manteve sua meta de produção (Guidance) de minério de ferro para o ano, e estimou que deve ficar próxima ao limite inferior da faixa 360 
milhões de toneladas e 380 milhões de toneladas para o ano. Para o longo prazo, a Vale ainda projeta sua meta de produção de 400 milhões de 
toneladas anuais, conforme consta em seu relatório de produção.  

Entre as outras commodities metálicas, destaque para o avanço da produção de Carvão devido, principalmente, ao forte e contínuo ramp-up das 
duas plantas de processamento (Coal Handling and Preparation Plant – CHPP1 e CHPP2. O CHPP2 que cresceu 18% T/T no 1T17). 

Impacto: Neutro. O relatório trouxe números fortes de produção, mas afuscado, em partes, por conta dos aumentos dos estoques (de 15% em 
2015 e 2016 para 30% no 3T17).  A reafirmação do Guidance é um ponto positivo. Embora a produção deva ficar próxima ao limite inferior da faixa 
de 360 a 380 milhões de toneladas em 2017, a medida ainda vai em linha com a estratégia atual de maximização de margem. Mantemos 
perspectivas positivas para a empresa. Com a iniciativa de ser eficiente em diversos cenários de preços do minério de ferro, a Vale consegue 
entregar uma produção em linha com as expectativas e manter um nível de geração de caixa robusto. No curto prazo, acreditamos que o mercado 
deve continuar mais sensível ao comportamento do preço do minério. 
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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 

19/out             

11:30 Brasil Leilão Tradicional (LTN e LFT) - - - - 

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

10:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego (mil) 13-out - 245K 243K 

10:30 EUA Sondagem Industrial - Filadélfia Out - 20,5 23,8 

12:00 EUA Indicadores Antecedentes (MoM %) Set - 0,10% 0,40% 

- China PIB (YoY %) 3Q - 6,80% 6,90% 

- China PIB (QoQ % a.s.) 3Q - 1,70% 1,70% 

- China Vendas do Varejo (YoY %) Set - 10,20% 10,10% 

- China Investimento em ativos fixos urbanos (YoY %) Set - 7,70% 7,80% 

- China Produção Industrial (YoY %) Set - 6,40% 6,00% 



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 1,5386 -1,55 9,8137 93,6320 19/10/2017

Treasury 5 anos 1,9582 -1,76 6,7663 59,6966 19/10/2017

Treasury 10 anos 2,3142 -1,38 3,1008 32,7559 19/10/2017

Treasury 30 anos 2,8309 -0,89 0,5041 12,9243 19/10/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,0064 -132,00 96,5085 99,0503 19/10/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,1705 -16,30 563,4241 144,6218 19/10/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,4637 -5,87 27,5303 958,6758 19/10/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,9029 -2,55 3,9010 36,3691 19/10/2017

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

México 7,0920 -0,13 3,6840 17,3780 19/10/2017

Ásia

Japão 0,0670 -8,22 71,7950 217,5440 19/10/2017

Hong Kong 1,8060 3,26 14,0150 80,9620 19/10/2017

China 3,7200 -0,43 2,7620 38,8580 19/10/2017

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

Austrália 2,7630 1,43 -1,8120 20,2870 19/10/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,2840 -2,36 -3,3860 18,6690 19/10/2017

Alemanha 0,3930 -0,76 -13,0530 1210,0000 19/10/2017

França 0,8090 0,25 11,7400 160,1290 19/10/2017

Espanha 1,6280 0,56 4,6270 46,2710 19/10/2017

Italia 2,0430 0,10 -0,2440 47,5090 19/10/2017

Portugal 2,3210 -1,07 -4,1700 -27,3550 19/10/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,5740 -0,86 -8,3070 164,5160 19/10/2017

Bélgica 0,6620 0,15 -8,3100 156,5890 19/10/2017

Eslováquia 0,7770 0,78 -11,3010 74,2150 18/10/2017

Eslovénia 0,8890 -1,77 -13,9400 48,4140 19/10/2017

Finlandia 0,5570 0,18 -9,7240 250,3140 19/10/2017

Grécia 5,5390 0,56 -0,0540 -34,3880 19/10/2017

Irlanda 0,6230 -1,27 -14,0690 26,8840 19/10/2017

Malta 1,2700 3,25 -3,7879 45,9770 19/10/2017

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

México 107,44 -0,14 7,80 -35,94 19/10/2017

Chile 54,68 0,55 4,89 -30,76 19/10/2017

Brasil 174,94 -0,10 -2,85 -87,93 19/10/2017

Peru 77,89 -0,24 8,08 -21,49 19/10/2017

Colômbia 113,37 0,05 0,63 -61,08 19/10/2017

Venezuela 5238,07 -0,71 2,15 1686,27 19/10/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 19/10/2017

Alemanha 11,23 -3,34 -0,26 -7,48 19/10/2017

França 20,95 -0,20 12,52 -7,96 19/10/2017

Espanha 73,28 1,62 32,88 7,21 19/10/2017

Italia 138,75 0,55 7,39 1,18 19/10/2017

Portugal 126,59 -0,21 6,91 -175,36 19/10/2017

Europa - Periféricos

Áustria 16,84 -7,92 -3,88 -8,83 19/10/2017

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 22.505 5.820 16.685 1.240 (1.695) 1.220

Investidor Estrangeiro 134.038 224.796 (90.758) (29.929) (25.965) (58.426)

Investidor inst itucional 256.705 175.685 81.020 30.464 30.218 55.231

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 5.921.230 6.036.965 (115.735) 3.785 (59.030) 864.478

Investidor Estrangeiro 4.176.719 4.432.566 (255.847) (9.555) (303.460) 7.290

Investidor inst itucional 11.914.083 11.404.387 509.696 3.790 358.549 (886.096)

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 227.109 89.037 138.072 4.280 8.590 40.580

Investidor Estrangeiro 208.391 163.083 45.308 3.732 (1.692) 71.650

Investidor inst itucional 181.752 386.302 (204.550) (7.952) (10.903) (116.900)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.203.994 1.319.402 (115.408) 82 199 (27.408)

Investidor Estrangeiro 887.324 649.079 238.245 (222) (208) (72.624)

Investidor inst itucional 1.002.961 1.127.368 (124.407) 144 25 111.580

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.431.103 1.408.439 22.664 4.362 8.789 13.172

Investidor Estrangeiro 1.095.715 812.162 283.553 3.510 (1.900) (974)

Investidor inst itucional 1.184.713 1.513.670 (328.957) (7.808) (10.878) (5.320)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

10% BVM F3 B3 2,46% 0,25%

10% BRFS3 BRF -0,37% -0,04%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 5,09% 0,51%

10% CCRO3 CCR 6,95% 0,69%

10% EQTL3 Equatorial 2,04% 0,20%

10% IGTA3 Iguatemi 4,53% 0,45%

10% ITSA4 Itausa 1,72% 0,17%

10% PETR4 Petrobras 5,62% 0,56%

10% TEND3 Tenda 9,01% 0,90%

10% VALE3 Vale 1,26% 0,13%

Desempenho 18/out Outubro

Guide 1,14% 3,83%

Ibovespa 0,51% 3,09%
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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 7,25% 1,45%

20% CGAS5 Comgás -3,23% -0,65%

20% CPLE6 Copel -4,00% -0,80%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 5,95% 1,19%

20% TAEE11 Taesa -0,90% -0,18%

Desempenho 18/out Outubro

Guide 0,40% 1,01%

IDIV 0,45% 3,98%

Desempenho 18/out Outubro

Guide 0,63% 5,99%

Ibovespa 0,51% 3,09%

Desempenho 18/out Outubro

Guide -0,06% 1,64%

IFIX -0,12% 0,52%

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

10% BBAS3 Banco do Brasil 7,25% 0,72%

10% BRFS3 BRF -0,37% -0,04%

10% BVM F3 B3 2,46% 0,25%

10% PETR4 Petrobras 5,62% 0,56%

10% RAIL3 Rumo 9,76% 0,98%

10% SM LE3 Smiles 11,02% 1,10%

10% SUZB5 Suzano 7,65% 0,76%

10% TEND3 Tenda 9,01% 0,90%

10% TIM P3 Tim 6,23% 0,62%

10% VALE3 Vale 1,26% 0,13%

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 3,25% 0,81%

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

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 0,92% 0,18%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 1,27% 0,19%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices -1,79% -0,27%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 3,04% 0,30%
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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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