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

S&P 500 EUA 2.505 0,02% 3,32% 12,76%

Dow Jones EUA 22.480 0,17% 3,54% 13,45%

Nasdaq EUA 5.996 -0,02% 3,22% 23,21%

M EXBOL M éxico 50.568 -0,01% -3,00% 5,19%

FTSE R. Unido 7.233 0,03% -0,62% 5,25%

DAX Alemanha 12.535 -0,13% 3,01% 9,33%

CAC 40 França 5.232 0,11% 2,85% 7,59%

IBEX 35 Espanha 10.228 -1,16% -1,18% 9,82%

FTSE M IB Italia 22.305 -0,21% 2,96% 19,84%

PSI Portugal 5.311 0,23% 2,63% 18,02%

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

CSI 300 China 3.842 0,27% 3,16% 16,08%

Shangai Comp China 3.366 0,27% 2,98% 8,45%

Kospi Coreia do Sul 2.412 -0,16% 2,28% 19,04%

Nikkei 225 Japão 20.310 0,05% 4,31% 6,26%

Topix Japão 1.668 0,00% 4,42% 9,83%

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

Dólar Index 91,714 -0,09% -1,84% -10,27%

Euro (USD/EUR) 1,200 0,02% 1,53% 14,06%

Libra (USD/GBP) 1,354 0,24% 4,92% 9,68%

Franco Suiço 0,961 -0,20% 0,11% 6,06%

Real 3,131 -0,13% 1,08% 3,95%

Peso mexicano 17,739 -0,33% -0,47% 16,84%

Dólar Australiano 1,241 -0,62% -1,48% -10,65%

Iene 111,370 -0,19% -2,15% 5,02%

Iuan 6,575 -0,12% 1,37% 5,62%

Rúpia 64,273 -0,09% -0,21% 5,68%

Lira Turca 3,470 -0,52% 0,76% 1,54%

Rand Sulafricano 13,236 -0,63% -0,46% 3,81%

Bom dia, 
  
Resumo: É dia de Fed. Embora esperamos que os juros americanos continuem 
estáveis (entre 1,00-1,25%), será importante entender as sinalizações para os 
próximos meses. É neste contexto que os mercados internacionais mostram 
maior cautela. As bolsas não mostram direções claras, e o dólar se enfraquece, 
à espera de mais definições. No Brasil, os holofotes estão sobre o STF, que 
decide sobre a “continuidade” da denúncia da PGR contra Temer. Do lado 
“macro”, a inflação segue fraca (puxada para baixo por alimentos), e dados de 
arrecadação de agosto são o destaque do dia. Temer segue em NY.  
 
Cenário Externo: cautela pré-Fed. 
 
É dia de Fed – parte I. Hoje é o 2º, e último dia, da reunião de política 
monetária do BC dos EUA. Às 15h, divulga a sua decisão quanto às taxas de 
juros, que devem continuar estáveis em 1,00-1,25% ao ano. Também divulga 
novas projeções de PIB, desemprego e inflação, e possível trajetória para as 
taxas de juros. Atenção à coletiva de imprensa de Janet Yellen, logo na 
sequência (15h30). 
 
É dia de Fed – parte II. Esperamos que siga “viva” a possibilidade de uma nova 
elevação de juros neste ano (se vier, será em dezembro); e que seja melhor 
definida a estratégia de diminuição do balanço de ativos, que deve começar já 
no mês que vem. Quanto às projeções, será importante comparar a trajetória 
de juros estimada hoje pelos dirigentes, versus a de 3 meses atrás.  
 
Cautelosos. Em dia de Fed, mercados mostram cautela. Os juros das Treasuries 
recuam um pouco (os juros dos papéis de 10 anos operam ao redor de 2,2-
2,3%); e o dólar se enfraquece frente a principais pares e moedas dos 
emergentes. O índice S&P futuro opera próximo à estabilidade; e os mercados 
acionários na Europa operam sem direção clara, mas próximos à estabilidade. O 
petróleo (brent) sobe mais de 1%, cotado ao redor de US$55,8/barril. 
 
Brasil: STF é destaque interno, mas mercados devem olhar o exterior. 
 
Vamos continuar? Os ministros do STF julgam hoje se a 2ª denúncia de Rodrigo 
Janot (ex-PGR) contra Temer deve ser encaminhada à Câmara, ou se ficará 
suspensa até que irregularidades no acordo de delação da JBS sejam 
investigadas. Segundo o jornal O Globo, a maioria do STF deve apoiar a 1ª 
opção. Mais: há quem projete placares, como 7x4, ou 8x3. Ontem, o ministro 
Fachin negou o pedido da defesa de Temer para que a denúncia fosse 
reenviada à PGR. 
 
Eles seguem por lá. Após eventos com Trump e na ONU, o presidente segue 
nos EUA. Lá participa de cerimônia de encerramento de Seminário “Brazil: The 
Road Ahead” (ou “Brasil: a estrada à frente”, em português), promovido pelo 
Financial Times (13h15). Ilan Goldfajn, do BC, faz a palestra de abertura (10h). 
Temer volta à tarde ao Brasil (17h30). Até lá, Rodrigo Maia segue sendo o 
presidente interino. 
 
Uma saída difícil. A reforma política segue caminhando a passos lentos. Ou 
melhor: pouco caminha. Achar consensos tem sido difícil. Os deputados 
rejeitaram ontem as propostas de alteração no sistema de eleição de deputados 
federais, estaduais e vereadores. Hoje, deputados votam a PEC que cria uma 
cláusula de desempenho e proíbe coligações nestas eleições. 



Continuação do cenário Brasil 
 
Quanto já arrecadamos? A Receita Federal divulga hoje (10h30) os números da arrecadação de tributos federais e contribuições previdenciárias de 
agosto. Em julho, o montante foi de R$109,94 bi, o menor para o mês desde 2010. O consenso para agosto é de R$99 bi, segundo pesquisa da 
Bloomberg. Especulações recentes, no entanto, sugerem que o número pode surpreender para cima. 
 
E quanto vamos arrecadar? Investidores estarão atentos ao relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do Orçamento, que será 
enviado ao Congresso nesta 6ª, dia 22. Segundo o Estadão, a previsão de arrecadação do “novo Refis” deve cair de R$13 bi para R$8 bi; e é 
possível que, diante da liminar em vigor, a equipe econômica não possa contar com as receitas estimadas do leilão das usinas da Cemig (R$11 bi). 
 
Um choque benigno (até demais). A inflação divulgada hoje pela manhã reforça a perspectiva de uma inflação ainda favorável no curtíssimo prazo. 
O índice IPC-Fipe registrou deflação de 0,04% na última quadri, contra os 0,03% esperados pelo mercado. Preços de alimentos seguem 
derrubando a inflação. É neste contexto que os DIs tem sido pressionados para baixo. Aumenta a probabilidade de o IPCA ficar até abaixo de 3,0% 
neste ano. Não duvidaríamos se a projeção do Boletim Focus, hoje em 3,08%, fosse novamente revisada para baixo à frente. 
 
Ajuda dos Hermanos. Puxando na direção contrária (da queda da inflação), está a possibilidade de a bandeira tarifária de outubro seguir em 
“vermelho”, e subir de nível, por conta das condições hidrológicas ruins. A meteorologia prevê chuvas abaixo da média nos próximos meses, algo 
que pode levar ao acionamento de térmicas. Desta forma, o governo decidiu aumentar a importação de energia elétrica da Argentina e Uruguai. 
 
E os mercados hoje? À espera do Fed, e diante de agenda doméstica esvaziada, os mercados locais devem acompanhar as oscilações do exterior. 
Temos um viés de baixa em bolsa, e de alguma alta em dólar. Para os DIs, a inflação pode diminuir tais pressões altistas, embora a parte mais 
longa tenda a acompanhar tal movimento. O risco-país (CDS de 5 anos), aliás, vai operando em leve alta, acima dos 190 pontos base... 
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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 7,58 0,00 0,00 7,58 7,57

DI jan 19 7,36 -0,14 -1,00 7,39 7,34

DI jan 20 8,19 -0,12 -1,00 8,22 8,18

DI jan 21 8,85 0,00 0,00 8,89 8,84

DI jan 22 9,26 0,11 1,00 9,29 9,25

DI jan 23 9,49 0,00 0,00 9,52 9,49

DI jan 24 9,69 -0,67 -6,50 9,72 9,70

DI jan 25 9,82 0,00 0,00 9,85 9,82

DI jan 26 9,93 -0,55 -5,50 9,93 9,93

Variação

8,19

8,85

9,26

9,49

9,69
9,82

9,93

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 
 
Pesquisas: avaliação de Temer piora; Lula segue na liderança, e 
Bolsonaro se consolida 
 
Segundo pesquisa CNT/MDA, o presidente Temer tem 84,5% de desaprovação. 
Apenas 10,1% o aprovam. Considerando diferentes “graus” de aprovação de 
seu governo, temos que meros 2,9% o consideram “bom”, e 55,6% o 
consideram “péssimo”. Nas simulações presidenciais, Lula lidera no 1º turno e, 
a depender do cenário (adversários), teria 32-32,7% das intenções de voto. 
Num hipotético 2º turno, a margem de vitória do ex-presidente é ainda maior. 
A pesquisa foi feita entre os dias 13 a 16 de setembro. 
 
A pesquisa DataPoder360 também foi divulgada ontem, e tem resultados 
interessantes. Mostra que o noticiário recente sobre a Lava Jato teve um 
impacto negativo sobre as intenções de voto em Lula. O ex-presidente voltou a 
1 patamar abaixo de 30% das intenções de voto. Agora, tem 27% a 28%, 
dependendo do cenário testado. Em 2º lugar, e bastante consolidado, está 
Bolsonaro. Entre os tucanos Doria e Alkmin, as variações foram negativas em 
relação às pesquisas anteriores (embora algumas, a depender do cenário, 
ficaram dentro da margem de erro). 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
 
O Ibovespa terminou ontem estável (-0,02%), aos 75,974 mil pontos. O dólar 
também ficou próximo da cotação do dia anterior: recuou 0,07%, a R$3,1355. 
A percepção de risco-país, medida pelo CDS de 5 anos, subiu 1,15%, em 180 
pontos base. Por fim, na B3, o DI para jan/21 recuou 6 pontos base, de 8,94% 
para 8,88%. Sondagens de inflação têm mostrado números abaixo do 
esperado, aumentando a probabilidade de a inflação seguir baixa. 
 
 

Cenário Externo 
 
EUA: Fed no radar 
 
Hoje é o 2º, e último dia, da reunião de política monetária do BC dos EUA. Às 
15h, divulga a sua decisão quanto às taxas de juros, que devem continuar 
estáveis em 1,00-1,25% ao ano. Também divulga novas projeções de PIB, 
desemprego e inflação, e possível trajetória para as taxas de juros. Atenção à 
coletiva de imprensa de Janet Yellen, logo na sequência (15h30). Aqui, 
esperamos importantes sinalizações: (i) que siga “viva” a possibilidade de uma 
nova elevação de juros neste ano (se vier, será em dezembro); e (ii) que seja 
melhor definida a estratégia de diminuição do balanço de ativos, que deve 
começar já no mês que vem. Quanto às projeções, será importante comparar a 
trajetória de juros estimada hoje pelos dirigentes, versus a de 3 meses atrás. 
Até aqui, o cenário-base do Fed, além de 1 outra ainda neste ano, é de 3 
elevações adicionais em 2018, e outras 3 em 2019 – algo que já levaria os fed 
funds rate à taxa de 3,0%, que é considerada hoje como sendo a taxa de 
“longo prazo”.  
 
 



Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
B3: mais um IPO no radar 
 
Segundo notícia veiculada na Reuters, a Blau Farmacêutica está trabalhando 
com bancos uma oferta pública inicial de ações (IPO) destinada a arrecadar 
recursos para acelerar sua expansão em toda a América Latina. Segundo 
fontes, a Blau discutiu a operação com as unidades de banco de investimentos 
do Itaú Unibanco, Safra e Morgan Stanley, entre outros. Nem a Blau nem os 
bancos decidiram um cronograma para o negócio, que dependem das 
condições de mercado.  
 
Sobre a Blau: A companhia produz medicamentos para tratamento de câncer e 
outros antibióticos e antivirais. A Blau também exporta seus medicamentos 
para Iêmen, Azerbaijão, Malásia e Paquistão, entre vários países asiáticos e do 
Oriente Médio. Com relação sua demonstração financeira, a Blau reportou uma 
receita líquida de R$ 431 milhões e um lucro líquido de R$ 28, 7 milhões em 
2016, crescimento de cerca de 30% em relação a 2015.  
 
Impacto: Positivo. Conforme temos comentado, observamos um aumento nas 
ofertas dos mercados de capitais. Vemos um quadro bastante favorável para as 
ofertas até o fim da janela deste ano, no começo de dezembro. Observamos 
que a estrutura de capital das empresas estão com um passivo elevado, o que 
também pode aumentar a procura por ofertas subsequentes (follow-on) para 
equilibrar a relação de alavancagem financeira. Com relação a Blau, a noticia 
corrobora com o contexto saudável do setor que vem ganhando forças em uma 
região onde a demanda por medicamentos tem aumentado significativamente. 
Em julho, o Grupo Biotoscana já arrecadou R$ 1,34 bilhão em seu IPO e a 
Biomm arrecadou R$ 30 milhões em uma oferta subsequente. Em 12 meses, 
tiveram 21 fusões e aquisições relacionadas a indústria farmacêutica na 
America Latina, juntamente com 2 IPO farmacêuticos.  
 
 
Braskem: Braskem terá apenas ações ordinárias 
 
Segundo matéria veiculada no jornal Valor Econômico, a Braskem deve 
anunciar em breve a decisão de converter suas ações preferenciais (PN) em 
ordinárias (ON). Assim, as controladoras, Odebrecht e Petrobras, dão inicio, 
ainda neste ano, na reorganização societária da empresa após a revisão do 
acordo de acionistas. O projeto de reestruturação é ainda mais amplo e inclui a 
mudança de sede da companhia para os Estados Unidos, a rescisão do acordo 
de acionistas e uma oferta de ações para que a Petrobras venda sua 
participação no negócio na bolsa de Nova York (Nyse). 
 
A expectativa é que a conversão ocorra na base de uma ação preferencial para 
uma ordinária. Com isso, Odebrecht e Petrobras, donas de 38% e 36% do 
capital total, continuam controladoras com a soma de suas fatias - equivalente 
a 74% do capital total. 
 
Impacto: Positivo. A medida deve aumentar o nível de Governança Corporativa 
da empresa, algo que ficou “em cheque” nos últimos anos após envolvimento 
nas operações da Lava Jato, e deve destavar valor para a companhia. Além 
disso, é possível que os papeis preferenciais diminuam seu desconto em 
relação ao preço dos papeis ordinários, embora hoje o desconto seja de apenas 
2%. Assim, na sessão desta 4ª, os ativos devem sofrer alguma pressão altista, 
principalmente os papeis preferenciais. 
 
Para a Petrobras, o fato também é positivo. A medida corrobora com o foco da 
Companhia no processo de desalavancagem da estatal, sustentado pelas 
vendas de ativos. Vale lembrar que a meta da estatal é atingir alavancagem de 
2,5x ao final de 2018 e a participação que a Petrobras detém na Braskem está 
avaliada em mais de R$ 12 bilhões. 
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Hora

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

IBOV Ibovespa 75.974 -0,02% 10,56% 31,59%

IBrX Ibrx 100 31.528 -0,04% 10,57% 31,52%

IM OB Imobiliário 817 0,09% 13,59% 33,16%

INDX industrial 15.267 0,11% 12,35% 20,11%

IFNC Financeiro 8.265 0,09% 10,01% 34,97%

ICON Consumo 3.787 -0,15% 12,08% 22,36%

IM AT M aterias básicos 2.340 -0,03% 13,09% 76,25%

IEE Energia Elétrica 42.689 -0,21% 6,07% 15,22%

UTIL Utilidade Pública 4.274 -0,74% 8,13% 12,11%

IFIX FI Imobiliário 2.191 0,02% 6,25% 23,40%

IDIV Dividendos 4.213 -0,14% 10,60% 45,93%

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

Cobre (USd/lb.) 298,1 0,42% 0,69% 18,06%

Ouro (USD/t oz.) 1.317,5 0,44% 1,92% 13,02%

Prata (USD/t oz.) 17,4 0,41% 1,54% 7,18%

Plat ina (USD/t oz.) 949,0 -0,23% -3,40% 4,07%

Paládio (USD/t oz.) 901,8 -0,28% -1,92% 31,36%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 55,7 1,03% 6,30% -5,21%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 50,1 1,09% 2,79% -12,17%

Gasolina (USd/gal.) 165,7 0,17% 8,13% -0,77%

Gás Natural (USD/M M Btu) 3,1 0,16% 6,72% -12,41%

Etanol (USD/gal.) 1,6 0,13% 4,91% 5,62%

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

M ilho (USd/bu.) 349,3 0,29% -4,51% -8,09%

Soja (USd/bu.) 969,0 0,31% 3,28% -2,05%

Café Robusta (USD/M T) 1.995,0 0,61% -5,05% -7,25%

Café Arábica (USD/bag) 163,8 -1,71% 2,92% -5,92%

Açúcar (CNY/M T) 6.161,0 0,34% -2,84% -10,89%

Boi Gordo (USd/lb.) 113,4 0,40% 5,15% 12,72%



 
Even: Empresa promoveu mudanças em sua diretoria 
 
Segundo comunicado ao mercado, a Even Construtora e Incorporadora, com atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, informou 
alterações na estrutura do board management.  
 
Após dois anos com uma estrutura de gestão com 2 Co-Presidentes (Co-CEOs), o Conselho de Administração da Companhia aprovou, sujeito à 
ratificação da assembleia geral, a alteração desta estrutura para contemplar apenas um Diretor Presidente (CEO) com mandato de 2 anos, cargo 
que os atuais Co-CEOs deverão ocupar em alternância, ou seja, rodízio de 2 em 2 anos. Nos primeiros 2 anos o Sr. Dany Muszkat ocupará o cargo 
de Diretor Presidente (CEO), enquanto o Sr. João Eduardo de Azevedo Silva ocupará o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações (COO). 
 
Além disso, comunicamos que hoje a Sra. Daniella Sasson de Figueira renunciou ao cargo de Diretora Financeira e está deixando a Companhia. Em 
reunião do conselho de administração realizada nesta data, o Sr. Vinicius Mastrorosa foi eleito para ocupar os cargos de Diretor Financeiro e Diretor 
de Relações com Investidores (CFO e DRI). 
 
Impacto: Marginalmente positivo. Vinicius Mastrorosa é economista formado pela Universidade de São Paulo (USP) e já atua na Companhia desde 
2012 onde ocupou os cargos de Gerente de Estudos Econômicos, Diretor de Planejamento Estratégico e por último Diretor Financeiro da Unidade 
de Negócios de São Paulo.  
 
 
Fleury: Hoje acontecerá o leilão de ações ON 
 
Hoje, das 11h30 às 11h45, acontecerá o leilão de ações ON da Fleury, em que o fundo de investimento em participações Simba Investimentos I, da 
Advent, colocará à venda 18,5 milhões de ações ao preço unitário de R$27,25. Este valor corresponde a 5,87% do capital total da Fleury. O 
intermediador será o banco Credit Suisse (CS).  
 
Impacto: Neutro.  A Advent vai vender 40% de sua participação no Fleury, dois anos depois de investir na rede de medicina diagnóstica. Caso 
tenha demanda, a Advent está disposta a vender toda sua participação, que chega a 45,8 milhões de ações. O CS já encontrou compradores para o 
lote inicial a R$ 27,25/ação. Ontem, a ação da Fleury encerrou o dia em R$ 28,25.  
 
Com a saída da Advent, a empresa devolverá a governança às mãos dos médicos fundadores donos de 24,3% do capital e da Bradesco Seguros, 
dona de 16,3%.  
 
Vale destacar, que, após a entrada da Advent na gestão da Fleury, houve uma forte mudança na gestão corporativa da companhia. Principalmente 
com mudanças operacionais com foco no ganho de produtividade na coleta de análises, utilização dos equipamentos de tomografia e ressonância, 
que resultaram em ganho de margem operacional para a empresa. 
 
 
Profarma: Follow on previsto até janeiro 
 
Segundo apurou a agência Estado, o grupo Profarma voltou a considerar uma oferta subsequente (follow on) até janeiro do ano que vem. O 
sindicato de bancos de investimento já foi contratado, formado pelo Santander, BTG Pactual, Itaú BBA e BB. A companhia havia tentado desenrolar 
a oferta em julho, mas logo voltou atrás. Um dos focos para a "venda" da companhia na oferta é mostrar que a empresa mudou, principalmente 
após a aquisição da Rede Rosário, líder do varejo no Centro-Oeste do país. Procurada, a Profarma não comentou. 
 
Impacto: Marginalmente Negativo. Em junho, a empresa divulgou que estava avaliando alternativas de captação de recursos para viabilizar seu 
projeto de crescimento orgânico, e uma das alternativas seria uma oferta subsequente (follow on). O papel pode ficar ainda pressionado na sessão 
desta 4ª com a possível realização da oferta de ações e sua potencial diluição das participações dos minoritários. Vale lembrar que essa operação 
já era em grande parte esperada pelo mercado e que os números operacionais da Profarma ainda seguem decepcionando. 
 
 
Suzano: Novos reajustes de preços 
 
Ontem, a Suzano anunciou aumento no preço lista da celulose fibra curta negociada na Europa, América do Norte e China, com novos valores 
válidos a partir de 1º de outubro. O preço lista na Europa será de US$ 940 por tonelada. Na América do Norte, de US$ 1.130 por tonelada. Já na 
China, o preço lista será de US$ 760 por tonelada.  
 
Impacto: Positivo. Conforme temos comentado nas últimas semanas, o anúncio reitera o contexto da demanda saudável do setor, que tem 
conseguido 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. 
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Fonte: Bloomberg; Guide Investimentos. 
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Hora País Evento 
Período de 
Referência 

Atual 
Projeções do 

Mercado 
Anterior 

20/set             

05:00 Brasil IPC (2ª Quadrissemana) (MoM) 15-set - - - 

12:30 Brasil Fluxo Cambial Semanal 15-set - - - 

11:00 EUA Vendas de Moradias Usadas (em milhões / ano) Ago - 5,48M 5,44M 

11:30 EUA Estoques de petróleo bruto 15-set - - - 

15:00 EUA FOMC - Decisão da taxa de juros (%) - banda superior - - 1,25% 1,25% 

15:00 EUA FOMC - Decisão da taxa de juros (%) - banda inferior - - 1,00% 1,00% 



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 1,3910 -0,86 6,5574 79,6461 20/09/2017

Treasury 5 anos 1,8208 -0,73 3,5192 51,7207 20/09/2017

Treasury 10 anos 2,2322 -0,55 1,7457 32,1454 20/09/2017

Treasury 30 anos 2,8058 -0,36 1,0662 15,3890 20/09/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,1838 -0,27 -817,9688 52,4942 20/09/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0223 -13,23 -79,3900 112,7574 20/09/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,3612 -0,66 -15,0118 101,1136 20/09/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,8681 -0,10 -5,9378 17,4537 20/09/2017

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

México 6,8420 0,03 0,0150 11,3610 20/09/2017

Ásia

Japão 0,0290 -25,64 -12,1210 146,0320 20/09/2017

Hong Kong 1,6040 1,26 2,2310 52,3270 20/09/2017

China 3,6250 0,14 -0,4120 31,6270 20/09/2017

Índia 6,5770 -0,23 0,9830 -4,5150 20/09/2017

Austrália 2,8290 0,53 8,0180 33,7590 20/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,3230 -0,83 20,9170 63,5240 20/09/2017

Alemanha 0,4390 -3,54 5,3140 2522,2220 20/09/2017

França 0,7210 -0,69 1,2680 155,8720 20/09/2017

Espanha 1,5550 0,58 0,2560 59,0450 20/09/2017

Italia 2,0510 0,24 0,9840 64,1090 20/09/2017

Portugal 2,4020 -0,78 -13,3740 -27,3580 20/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,6100 -2,56 1,6670 250,5750 20/09/2017

Bélgica 0,7150 -0,97 -1,2430 234,1120 20/09/2017

Eslováquia 0,8740 -0,23 8,5710 124,6790 19/09/2017

Eslovénia 1,0460 1,26 -2,2430 36,0210 20/09/2017

Finlandia 0,6030 -2,27 40,5590 509,0910 20/09/2017

Grécia 5,5700 0,43 -1,2240 -34,6100 20/09/2017

Irlanda 0,7110 -1,93 -5,4520 64,2030 20/09/2017

Malta 1,3200 0,00 3,9370 36,0825 20/09/2017

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

México 113,42 13,81 4,66 -58,00 20/09/2017

Chile 57,63 10,55 -6,19 -32,66 20/09/2017

Brasil 199,00 10,51 -1,97 -83,49 20/09/2017

Peru 83,79 16,26 7,54 -34,78 20/09/2017

Colômbia 124,90 10,86 -4,27 -57,45 20/09/2017

Venezuela 5095,95 -0,62 6,64 1399,47 20/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 20/09/2017

Alemanha 11,86 5,26 -16,42 -6,47 20/09/2017

França 19,84 6,57 -2,54 -9,06 20/09/2017

Espanha 60,94 10,51 -10,89 -17,54 20/09/2017

Italia 136,89 5,95 -0,79 -0,46 20/09/2017

Portugal 129,01 8,95 -22,01 -175,31 20/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 18,85 7,59 4,72 -9,09 20/09/2017

Dinamarca 15,69 -4,51 -4,51 -8,01 20/09/2017

Fonte: Bloomberg 



Carteira recomendada  

Fonte: Bloomberg 

Fonte: BM&F Bovespa, Bloomberg 

Contratos futuros BM&F 

 

8 

Índice Futuro Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 23.535 7.400 16.135 670 (50) 8.115

Investidor Estrangeiro 161.012 193.368 (32.356) (24) (15.202) (69.244)

Invest idor inst itucional 205.872 175.604 30.268 4.479 20.417 68.939

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 5.768.657 6.267.133 (498.476) 481.737 315.550 358.929

Investidor Estrangeiro 4.506.672 4.612.160 (105.488) 157.649 166.760 221.953

Investidor inst itucional 8.952.181 8.353.987 598.194 (797.598) (634.582) (737.339)

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 237.361 157.873 79.488 (18.004) (69.004) 131.370

Investidor Estrangeiro 176.472 189.826 (13.354) 12.988 (8.794) (65.700)

Invest idor inst itucional 206.375 285.638 (79.263) 8.387 78.674 (56.664)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.196.572 1.352.678 (156.106) (68.106) (68.073) (134.893)

Invest idor Estrangeiro 885.933 574.632 311.301 432 1.270 66.769

Investidor inst itucional 997.298 1.243.339 (246.041) (10.054) (10.913) (15.157)

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.433.933 1.510.551 (76.618) (86.110) (137.077) (3.523)

Invest idor Estrangeiro 1.062.405 764.458 297.947 13.420 (7.524) 1.069

Investidor inst itucional 1.203.673 1.528.977 (325.304) (1.667) 67.761 (71.821)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 9,72% 0,97%

10% CCRO3 CCR 7,96% 0,80%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 7,09% 0,71%

10% KLBN11 Klabin 12,79% 1,28%

10% EQTL3 Equatorial 4,66% 0,47%

10% IGTA3 Iguatemi 7,43% 0,74%

10% ITSA4 Itaúsa 10,29% 1,03%

10% M RVE3 M RV 8,08% 0,81%

10% PETR4 Petrobras 10,92% 1,09%

10% VALE3 Vale -3,31% -0,33%

Desempenho 19/set Setembro

Guide 0,47% 7,56%

Ibovespa -0,02% 7,26%
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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 9,26% 1,85%

20% CPLE6 Copel 1,64% 0,33%

20% CSAN3 Cosan 0,00% 0,00%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 4,87% 0,97%

20% TAEE11 Taesa 0,76% 0,15%

Desempenho 19/set Setembro

Guide -0,47% 3,30%

IDIV -0,14% 7,85%

Desempenho 19/set Setembro

Guide 0,14% 6,78%

Ibovespa -0,02% 7,26%

Desempenho 19/set Setembro

Guide 0,14% 5,53%

IFIX 0,02% 5,15%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BTOW3 B2W Digital 12,11% 1,21%

10% BVM F3 B3 9,72% 0,97%

10% CESP6 Cesp 1,02% 0,10%

10% EQTL3 Equatorial 4,66% 0,47%

10%  GGBR4 Gerdau 0,42% 0,04%

10% KLBN11 Klabin 12,79% 1,28%

10% M OVI3 M ovida 0,42% 0,04%

10% M RVE3 M RV 8,08% 0,81%

10% PETR4 Petrobras 10,92% 1,09%

10%  VIVT4 Vivo 7,66% 0,77%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 4,73% 1,18%

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF 4,13% 0,21%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 8,50% 1,70%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 10,73% 1,61%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices 4,45% 0,67%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 0,51% 0,05%
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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores,  para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não 
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solicitação de compra ou venda de qualquer ativo.  Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a 
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específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. 
Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante 
solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal 
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 
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