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Mercados Hoje 
 
 
 
 
 

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

S&P 500 EUA 2.566 0,22% 2,43% 15,53%

Nasdaq EUA 6.112 0,23% 2,23% 25,59%

M EXBOL M éxico 50.273 0,20% -0,58% 4,58%

FTSE R. Unido 7.511 0,29% 3,98% 9,29%

DAX Alemanha 13.025 0,37% 3,73% 13,60%

CAC 40 França 5.380 0,21% 2,86% 10,63%

IBEX 35 Espanha 10.218 0,28% -0,29% 9,71%

FTSE M IB Italia 22.250 0,70% -0,26% 19,54%

PSI Portugal 5.458 -0,02% 3,00% 21,29%

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

CSI 300 China 3.927 -0,11% 2,20% 18,63%

Shangai Comp China 3.379 0,25% 0,38% 8,86%

Kospi Coreia do Sul 2.490 0,67% 3,21% 22,85%

Nikkei 225 Japão 21.458 0,04% 5,65% 12,26%

Topix Japão 1.731 0,03% 3,76% 13,96%

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

Dólar Index 93,485 0,23% 1,06% -8,54%

Euro (USD/EUR) 1,181 -0,35% -0,69% 12,29%

Libra (USD/GBP) 1,319 0,23% -2,27% 6,88%

Franco Suiço 0,982 0,58% -1,24% 3,77%

Real 3,179 0,26% -1,43% 2,40%

Peso mexicano 18,892 0,46% -5,95% 9,71%

Dólar Australiano 1,275 0,43% 2,37% -8,22%

Iene 113,270 0,64% -0,93% 3,26%

Iuan 6,621 0,10% -0,69% 4,90%

Rúpia 65,039 0,02% -1,38% 4,44%

Lira Turca 3,663 0,46% -4,34% -3,81%

Rand Sulafricano 13,672 1,36% -2,55% 0,50%

Bom dia, 
  
Resumo: Os mercados internacionais têm dia mais favorável, com bolsas em 
alta, e perspectivas de melhor crescimento nos EUA. Em especial, investidores 
reagem à possibilidade de uma reforma tributária nos EUA. O dólar se valoriza 
no exterior. Aqui, no Brasil, o Planalto tenta pensar no período pós-denúncia. 
Os dados de atividade têm sido um pouco menos animadores, e o IPCA-15 
(divulgado hoje) mostrou uma aceleração (já esperada) em outubro.  
 
Cenário Externo: mercados reagem bem à possível reforma dos EUA. 
 
O “básico” dos mercados... As bolsas sobem na Europa, após sessão de ganhos 
na Ásia. Nos EUA, as bolsas subiram ontem, e tudo indica que continuarão 
firmes hoje. O dólar se valoriza, e os juros das Treasuries sobem. As 
commodities, por outro lado, recuam, em sua maioria. O Brent volta à casa dos 
US$56/barril.  
 
Para hoje... Nos EUA, a agenda de indicadores “macro” é fraca. Destaque à 
venda de casas (já existentes), em setembro (12h). Além disso, esperam-se 2 
falas do Fed: (1) Loretta Mester (16h), sobre regulação; e (2) Janet Yellen 
(21h30), sobre “A política monetária desde a crise financeira”.     
 
A dúvida de todos (e de Trump)... Segue a incerteza sobre quem presidirá o 
Fed, a partir de fev/2018. Ontem, Trump se reuniu com Yellen, a atual 
presidente, mas pouco veio à tona sobre tal encontro. Ainda não há nada 
decidido, mas ganha forças o nome de Jerome Powell, membro do Fed desde 
2012, nas casas de apostas. 
 
Quem é Powell? Advogado, republicano, nascido em 1953, e com experiência 
no mercado financeiro. Em tese, alguém que seria a favor de afrouxar a 
regulação dos mercados, mas que, ao mesmo tempo, contribuiria para dar 
“continuidade” à gestão de Yellen. Assim, ao contrário de candidatos como 
Warsh e Taylor (considerados “hawkish”), não deve gerar, caso escolhido, uma 
reação mais acentuada – de alta – sobre o dólar e os juros das Treasuries. 
 
Os planos de Donald... Ontem foi aprovado (por 51 a 49), no Senado dos EUA, 
um orçamento fiscal, que, segundo analistas, deve abrir espaço para que a 
reforma tributária do presidente Trump saia do papel. Afinal, a resolução 
aprovada permitirá isto, sem a necessidade do apoio dos democratas. Esperam-
se novas votações até o final do ano. Isto, claro, pode aquecer ainda mais a 
economia americana... 
 
A China, e o “momento Minsky”… O  economista Hyman Minsky (1919-1996), 
que estudou os períodos de instabilidade financeira, tem sido lembrado, num 
momento de baixa volatilidade, que pode acabar culminando em 
comportamentos irresponsáveis por parte dos investidores. O presidente do BC 
chinês, diga-se de passagem, reconheceu em discurso recente: “precisamos 
nos defender disto”. 
  

Brasil: Planalto pensa no período pós-denúncia. 
  

O dia depois do amanhã... O Planalto se concentra naquilo que pode acontecer 
pós-denúncia na Câmara. Afinal, a despeito dos “ruídos” recentes, espera-se 
que este seja “enterrada” (já na próxima semana). Aqui, um dos problemas 
destacados pelos jornais locais de hoje: enquanto o Planalto dá preferência à 
agenda de reformas fiscais (veja alguns pontos a seguir), parlamentares 
buscam, cada vez mais, uma agenda própria, menos impopular, e de olho na 
reeleição. 
 



Continuação do cenário Brasil 
 
Os números da insatisfação... Segundo o Valor, auxiliares do presidente – ao contrário daquilo que aconteceu na 1ª denúncia – não declararam 
nenhuma expectativa de placar para a votação em plenário desta 2ª denúncia. Na 1ª, Temer teve 263 votos a favor, mais do que a maioria 
absoluta, de 257. Nesta, espera-se algo entre 230-240, mas os mais pessimistas falam em 210. Para mostrar força política, o Planalto, segundo o 
Estadão, estaria estimulando o PMDB a punir as “traições”. 
 
Alguns pontos do Planalto... (1) reforma da previdência (um novo projeto já estaria em análise, e Temer não teria desistido dele); (2) simplificação 
tributária; (3) projetos de lei – e não MPs, a pedido de Rodrigo Maia (DEM-RJ) – que visem contribuir para o ajuste fiscal (textos devem ser 
enviados ao Congresso até a semana que vem); e até (4) viagens ao exterior (em janeiro/18, irá ao sudeste asiático e ao Oriente Médio, por 
exemplo).  
 
Inflação...O destaque da agenda “macro” de hoje? O IPCA-15 de outubro: +0,34% m/m, após 0,11% de setembro, e praticamente em linha com o 
esperado pelo mercado (+0,35%). Em 12 meses, foi para 2,71%, após 2,56% acumulados até setembro. Vimos, portanto, uma aceleração já 
antecipada...  
 
Arrecadação... Para a Fazenda, boas notícias: a arrecadação de impostos, em setembro, teve um bom resultado: R$105,59 bi. Em termos reais, 
frente ao mesmo período do ano passado, a arrecadação subiu expressivos 8,7%. Além do Refis, impostos associados à atividade econômica 
contribuíram positivamente.  
 
Mercado de trabalho... Dados do CAGED: em setembro, houve criação de 34,4 mil vagas formais. Mas, feito o ajuste sazonal, o saldo passou de -
7,7 mil em agosto para -24,3 mil em setembro. Ou seja: notícias menos animadoras, ainda que, no comércio, vejamos ainda uma criação de postos 
de trabalho. Não espere, portanto, uma recuperação “linear”. 
 
Selic... Segue – e talvez até reforçada, dada a recente rodada de dados de atividade menos animadores – a expectativa de queda de juros à frente. 
Para o próximo COPOM (semana que vem), espera-se que a Selic vá para 7,50%, dos atuais 8,25%. Para o final do ano, espera-se (nós, inclusive), 
que chegue a 7,00%. Ficaria, portanto, abaixo da sua mínima histórica, de 7,25%. 
 
E os mercados hoje? Embora a percepção de risco-país (CDS de 5 anos) recue, o dólar e os DIs tendem a registrar uma pressão altista nesta 
sessão (reação ao exterior, e aos dados de inflação por aqui). A bolsa, embora possa ser afetada negativamente pelas commodities, deve se 
sustentar, em meio a um ambiente positivo para ativos de risco lá fora.  
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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 7,32

DI jan 19 7,23 0,00 0,00 7,23 7,22

DI jan 20 8,16 0,00 0,00 8,17 8,16

DI jan 21 8,85 0,34 3,00 8,86 8,84

DI jan 22 9,30 0,43 4,00 9,30 9,30

DI jan 23 9,54 0,32 3,00 9,55 9,53

DI jan 24 9,68 -0,97 -9,50 9,79 9,68

DI jan 25 9,86 0,41 4,00 9,87 9,85

DI jan 26 9,94 -0,85 -8,50 10,01 9,93

Variação

8,16

8,85

9,30

9,54
9,68

9,86 9,94

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 
 
CAGED: dados de setembro menos animadores 
 
Dados do CAGED, divulgados ontem, sobre setembro, mostraram que houve 
uma criação de 34,4 mil vagas formais no último mês. No entanto, feito o 
ajuste sazonal, o saldo passou de -7,7 mil em agosto para -24,3 mil em 
setembro. Ou seja: deste ponto de vista, foram notícias menos animadoras, 
ainda que, no comércio, tenhamos visto, ainda, uma criação de postos de 
trabalho. Não espere, portanto, uma recuperação “linear” do mercado de 
trabalho. A queda da taxa de desemprego (que, segundo a PNAD Contínua) 
também tende a ser mais lenta nos próximos trimestres. 
 
Arrecadação: R$105,59 bi em setembro 
 
Para a Fazenda, boas notícias foram divulgadas ontem (em linha com a 
expectativa que havíamos mencionado ontem, antes da divulgação dos 
números). A arrecadação de impostos, em setembro, teve um bom resultado: 
R$105,59 bi. Em termos reais, frente ao mesmo período do ano passado, a 
arrecadação subiu expressivos 8,7%. Além do Refis, impostos associados à 
atividade econômica contribuíram positivamente. O IPI, por exemplo, mostrou 
crescimento de 14,4% a/a em setembro (R$4,4 bi). O COFINS, por exemplo, 
registrou crescimento de 11,3% a/a (R$19,3 bi). Neste contexto, esperamos 
que o governo central registre déficit primário de R$19 bi em setembro. Apesar 
destes números, continuaremos atentos às possíveis medidas de ajuste fiscal 
que, segundo os jornais, podem sair – via projetos de lei, com urgência – até o 
final deste mês. 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
 
O Ibovespa recuou 0,40% ontem, e fechou aos 76,283 mil pontos. O dólar 
terminou estável (cotado a R$3,1708), enquanto a percepção de risco-país, 
medida pelo CDS de 5 anos, voltou a recuar (-2,29%, aos 171 pontos base). 
Por fim, no mercado de juros, o DI para jan/21caiu 8 pontos base, para 8,83%. 
O jan/18 também caiu na margem, de 7,343% para 7,325%. 



Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
B3: IPO do Burger King 
 
De acordo com o jornal Valor Econômico, a controladora das operações da rede 
Burger King no Brasil, a BK, protocolou documentação referente à oferta 
pública inicial de ações (IPO). Os recursos levantados servirão para impulsionar 
a abertura de lojas e a compra de unidades franqueadas. A faixa de preço 
sugerida para as ações não foi informado, mas a expectativa é captar R$ 1,5 
bilhão.  
 
No início do mês passado informações apontavam que a empresa estudava a 
possibilidade de IPO, mas a previsão era de ocorrer apenas no primeiro 
bimestre de 2018.  
 
Impacto: Marginalmente positivo. A janela desse final de ano está 
extremamente positiva, o que leva empresas, fundos imobiliários e outros 
participantes a levantarem recursos o mais rápido possível. Para o mercado e a 
B3 é um desenvolvimento muito bem vindo e que deve agregar ao resultado do 
4º tri. 
 
 
Rumo: Guidance para 2017, e projeções de crescimento até 2020 
 
A Rumo divulgou seu Guidance com projeções para Ebitda, volume 
transportado e investimento para 2017, além das expectativas de variação 
anual até 2020.  
 
A empresa agora projeta um crescimento médio anual de Ebitda de 19% entre 
2017 e 2020. Para 2017, o valor deve permanecer entre R$ 2,6 bilhões a 2,8 
bilhões, em linha com o consenso (2,7 bilhões). Já para 2020, o Ebitda deve 
ficar entre R$ 4,4 bilhões a R$ 4,6 bilhões em 2020, acima da projeção do 
mercado que gira por volta de R$ 4 bilhões.  
 
No volume transportado, a expectativa é de um crescimento médio anual de 
11% até 2020. Para 2017, o valor deve atingir entre 51 bilhões de TKU 
(tonelada transportada por quilômetro útil) a 53 bilhões de TKU em 2017; e 
para 2020, o valor deve atingir entre 69 bilhões a 71 bilhões de TKU.  
 
O Guidance para os investimento deve ser reduzido de uma faixa de R$ 2 
bilhões a R$ 2,2 bilhões em 2017 para R$ 1 bilhão a R$ 1,3 bilhão em 2020. 
 
Impacto: Neutro. Os números para 2017 vieram dentro do estimado pelo 
mercado, mas destacamos os resultados previstos para 2020, que superaram o 
consenso do mercado.  
 
Enfim, seguimos otimistas com relação a empresa e sua evolução contínua. 
Sustentamos nossa recomendação, em função: (i) expectativa de resultados 
mais fortes no 2S17; (ii) renovação da malha paulista até o fim do 1T18; e (iii) 
recente aumento de capital que fortaleceu a estrutura de capital da empresa, 
dando suporte aos seus planos de investimentos, além da melhora do acesso 
da companhia no mercado de capitais, reduzindo sua dependência do BNDES. 
 
 
Setor Imobiliário: Construtoras focadas no segmento de baixa renda caem 
com especulação sobre a possível redução de empréstimos 
 
Ontem, as notícias de que o governo está trabalhando para melhorar os níveis 
de capital da Caixa Econômica Federal pressionaram os papeis das construtoras 
de baixa renda. MRV recuou mais de 4%, enquanto Tenda seguiu o mesmo 
movimento.  
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Hora

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

IBOV Ibovespa 76.283 -0,40% 0,37% 19,50%

IBrX Ibrx 100 31.604 -0,37% 0,21% 19,95%

IM OB Imobiliário 772 -1,85% -4,21% 17,53%

INDX industrial 15.162 -0,67% -0,69% 14,37%

IFNC Financeiro 8.332 -0,46% 1,09% 22,08%

ICON Consumo 3.785 -0,85% -0,17% 17,52%

IM AT M aterias básicos 2.397 0,62% 2,41% 59,01%

IEE Energia Elétrica 41.557 0,03% -3,18% 9,36%

UTIL Utilidade Pública 4.120 -0,38% -3,99% 4,01%

IFIX FI Imobiliário 2.232 -0,02% 1,24% 20,95%

IDIV Dividendos 4.290 -0,47% 1,73% 33,93%

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

Cobre (USd/lb.) 320,2 1,07% 7,83% 26,79%

Ouro (USD/t oz.) 1.282,5 -0,58% -2,58% 10,02%

Prata (USD/t oz.) 17,1 -0,81% -1,26% 5,54%

Plat ina (USD/t oz.) 923,3 -0,28% -2,75% 0,82%

Paládio (USD/t oz.) 964,5 1,23% 5,97% 40,50%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 56,9 -0,52% 1,79% -3,06%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 50,9 -0,80% 0,37% -10,82%

Gasolina (USd/gal.) 163,4 -0,65% 1,13% -0,15%

Gás Natural (USD/M M Btu) 2,9 1,08% -7,78% -19,42%

Etanol (USD/gal.) 1,4 -1,35% -7,26% -5,69%

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

M ilho (USd/bu.) 348,5 -0,14% -0,43% -8,29%

Soja (USd/bu.) 988,8 0,23% 1,93% -0,05%

Café Robusta (USD/M T) 1.980,0 0,35% -1,20% -7,86%

Café Arábica (USD/bag) 156,6 -0,32% -6,70% -10,03%

Açúcar (CNY/M T) 6.221,0 -0,19% 0,97% -10,02%

Boi Gordo (USd/lb.) 116,2 -0,43% 2,43% 15,46%



Empresas 

Setor Imobiliário: Construtoras focadas no segmento de baixa renda caem com especulação sobre a possível redução de empréstimos 

Nesta 5ª (19), a Caixa Econômica Federal teria pedido ao Conselho Curador do FGTS R$10 bilhões sem prazo para pagar. A operação, que ainda 
está sob avaliação, deve ser feita por meio de Letras Financeiras que serão adquiridas pelo FGTS.  

Impacto: Neutro. A Caixa passa por uma reestruturação interna justamente para diminuir as interferências políticas do governo na empresa. Nesse 
contexto, especula-se que para melhorar os níveis de capital da Caixa, esta medida poderia resultar em uma queda dos níveis de empréstimos 
“subsidiados”, principalmente do Minha Casa Minha Vida para os consumidores inseridos no segmento de baixa renda. No entanto, as negociações 
envolvendo o management e o governo com orçamento do FGTS devem ser solucionadas no curto/médio prazo.  

Permanecemos com uma visão positiva para Tenda e MRV, nossas top picks do setor.  
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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 

20/out             

08:00 Brasil IGP-M (2ª prévia) (MoM %) Out - - 0,41% 

09:00 Brasil IPCA-15 (MoM %) Out - - 0,11% 

    IPCA-15 (YoY %) Out - - 2,56% 

- Brasil Monitor do PIB Ago - - - 

- Brasil Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) Out - - 98,5 

12:00 EUA Vendas de Moradias Usadas (em milhões / ano) Set - 5,30M 5,35M 

16:00 EUA Discurso de L. Mester (Fed Cleveland) - - - - 

21:30 EUA Discurso de J. Yellen (Presidente do Fed) - - - - 



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 1,5598 1,92 8,4550 90,4518 20/10/2017

Treasury 5 anos 2,0001 2,40 6,7118 59,6886 20/10/2017

Treasury 10 anos 2,3628 1,94 4,1983 34,5865 20/10/2017

Treasury 30 anos 2,8721 1,26 2,2791 14,7051 20/10/2017

TIPS (inflação) 2 anos 0,0140 142,94 110,8359 102,2089 20/10/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,1846 31,20 115,6542 152,2354 20/10/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,4961 9,71 20,5296 677,5862 20/10/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,9376 3,98 6,3883 41,2048 20/10/2017

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

México 7,0660 0,01 3,0930 16,3890 20/10/2017

Ásia

Japão 0,0750 11,94 158,6210 215,3850 20/10/2017

Hong Kong 1,8440 2,10 14,9630 87,7800 20/10/2017

China 3,7350 0,40 3,0340 40,2030 20/10/2017

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

Austrália 2,7790 0,58 -1,7670 21,5130 20/10/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,3240 3,52 -1,3410 22,9340 20/10/2017

Alemanha 0,4410 11,65 -0,4510 14600,0000 20/10/2017

França 0,8550 5,43 17,6070 203,1910 20/10/2017

Espanha 1,6560 1,28 4,6780 50,0000 20/10/2017

Italia 2,0450 0,79 -1,2550 49,3790 20/10/2017

Portugal 2,3150 0,26 -2,8540 -27,9040 20/10/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,6180 7,67 -0,6430 232,2580 20/10/2017

Bélgica 0,7030 5,87 -3,0340 205,6520 20/10/2017

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

Eslovénia 0,8970 1,01 -12,1450 50,2510 20/10/2017

Finlandia 0,6020 7,50 -1,6340 366,6670 20/10/2017

Grécia 5,5750 0,25 0,0360 -33,9770 20/10/2017

Irlanda 0,6640 5,73 -8,0330 46,5780 20/10/2017

Malta 1,3000 2,36 -1,5152 51,1628 20/10/2017

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

México 104,89 -0,32 -8,49 -37,23 20/10/2017

Chile 54,23 0,10 -8,59 -30,99 20/10/2017

Brasil 170,50 -0,37 -15,62 -93,63 20/10/2017

Peru 76,73 -0,39 -9,28 -21,59 20/10/2017

Colômbia 112,19 -0,19 -12,74 -56,33 20/10/2017

Venezuela 5133,20 1,14 -0,48 1799,29 20/10/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 20/10/2017

Alemanha 12,14 2,57 0,11 -6,44 20/10/2017

França 21,17 0,78 5,85 -7,86 20/10/2017

Espanha 72,04 -0,54 17,44 5,79 20/10/2017

Italia 136,73 -0,67 -1,98 -0,72 20/10/2017

Portugal 124,64 -1,36 -10,59 -177,32 20/10/2017

Europa - Periféricos

Áustria 17,32 -1,03 -8,60 -8,36 20/10/2017

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 21.950 5.505 16.445 (240) (1.935) 310

Investidor Estrangeiro 133.401 217.095 (83.694) 7.064 (18.901) (47.614)

Investidor inst itucional 259.764 186.973 72.791 (8.229) 21.989 64.149

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 5.985.600 6.024.125 (38.525) 77.210 18.180 924.381

Investidor Estrangeiro 4.214.236 4.715.025 (500.789) (244.942) (548.402) (324.830)

Investidor inst itucional 12.128.377 11.450.534 677.843 168.147 526.696 (592.783)

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 233.914 91.147 142.767 4.695 13.285 52.975

Investidor Estrangeiro 212.874 164.013 48.861 3.553 1.861 60.873

Investidor inst itucional 180.443 393.481 (213.038) (8.488) (19.391) (118.923)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.209.020 1.324.353 (115.333) 75 274 (27.193)

Investidor Estrangeiro 884.125 646.034 238.091 (154) (362) (72.424)

Investidor inst itucional 1.023.847 1.148.165 (124.318) 89 114 121.933

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.442.934 1.415.500 27.434 4.770 13.559 25.782

Investidor Estrangeiro 1.096.999 810.047 286.952 3.399 1.499 (11.551)

Investidor inst itucional 1.204.290 1.541.646 (337.356) (8.399) (19.277) 3.010

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

10% BVM F3 B3 2,09% 0,21%

10% BRFS3 BRF -2,61% -0,26%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 4,71% 0,47%

10% CCRO3 CCR 7,00% 0,70%

10% EQTL3 Equatorial 3,10% 0,31%

10% IGTA3 Iguatemi 3,97% 0,40%

10% ITSA4 Itausa 1,09% 0,11%

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

10% TEND3 Tenda 6,27% 0,63%

10% VALE3 Vale 3,55% 0,35%

Desempenho 19/out Outubro

Guide -0,34% 3,47%

Ibovespa -0,40% 2,68%
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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 6,53% 1,31%

20% CGAS5 Comgás -2,59% -0,52%

20% CPLE6 Copel -1,24% -0,25%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 7,90% 1,58%

20% TAEE11 Taesa -2,47% -0,49%

Desempenho 19/out Outubro

Guide 0,62% 1,63%

IDIV -0,47% 3,50%

Desempenho 19/out Outubro

Guide -0,76% 5,17%

Ibovespa -0,40% 2,68%

Desempenho 19/out Outubro

Guide -0,07% 1,56%

IFIX -0,02% 0,50%

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

10% BBAS3 Banco do Brasil 6,53% 0,65%

10% BRFS3 BRF -2,61% -0,26%

10% BVM F3 B3 2,09% 0,21%

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

10% RAIL3 Rumo 8,35% 0,84%

10% SM LE3 Smiles 11,33% 1,13%

10% SUZB5 Suzano 5,46% 0,55%

10% TEND3 Tenda 6,27% 0,63%

10% TIM P3 Tim 5,19% 0,52%

10% VALE3 Vale 3,55% 0,35%

P eso T icker Empresa Outubro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 4,30% 1,07%

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF -0,44% -0,02%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda -0,69% -0,14%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 1,39% 0,21%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices 0,00% 0,00%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 2,77% 0,28%
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Sales ________________________ 
gp@guideinvestimentos.com.br 

 

Ricardo Barreiro 
rbarreiro@guideinvestimentos.com.br 

Fundos ____________________ 
Gestao.fundos@guideinvestimentos.com.br 
 

Erick Scott Hood 
eshood@guideinvestimentos.com.br 

Leonardo Uram 
luram@guideinvestimentos.com.br 

David Rocha 
dsrocha@guideinvestimentos.com.br 

Ignacio Crespo Rey 
irey@guideinvestimentos.com.br 

Equipe Econômica ___________ 

Renda Variável*______________ 
research@guideinvestimentos.com.br 
 

Aline Sun 

Head da área de Investimentos 

Luis Gustavo – CNPI 
lpereira@guideinvestimentos.com.br 

Lucas Stefanini 
lstefanini@guideinvestimentos.com.br 

Cristiano Hajjar 
chajjar@guideinvestimentos.com.br 

Nathália Medeiros 
nmedeiros@guideinvestimentos.com.br 

Renda Fixa  ___________________ 
trade@guideinvestimentos.com.br 

 

Bruno M. Carvalho 
bmcarvalho@guideinvestimentos.com.br 

Gabriel S. Santos 
gssantos@guideinvestimentos.com.br 

Alexandre Carone 
acarone@guideinvestimentos.com.br 

Luiz Augusto Ceravolo (Guto) 
lceravolo@guideinvestimentos.com.br 

Trading ________________________ 

Thiago Teixeira 
tteixeira@guideinvestimentos.com.br 

* A área de Renda Variável é a responsável por todas as recomendações de valores mobiliários contidas neste relatório. 

Contatos  

Conheça o nosso time de especialistas da área de Investimentos. 

Rafael Passos 
rpassos@guideinvestimentos.com.br 

Rodrigo Fazzolari 
rfazzolari@guideinvestimentos.com.br 

Guilherme Vasone 
grocha@guideinvestimentos.com.br 
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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores,  para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não 
pode ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é 
baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não representam garantia de veracidade das informações prestadas ou 
julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou 
solicitação de compra ou venda de qualquer ativo.  Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a 
Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e 
credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os 
investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos e devem 
ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser 
adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades 
específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. 
Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante 
solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal 
informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do 
uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações.Os analistas responsáveis pela 
elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 17 da Instrução CVM nº. 483/10, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório 
refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide Investimentos S.A. 
Corretora de Valores. “ 

Disclaimer 

 


