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

S&P 500 EUA 2.504 -0,06% 3,21% 12,72%

Dow Jones EUA 22.518 0,17% 3,91% 13,64%

Nasdaq EUA 5.974 -0,08% 2,97% 22,75%

M EXBOL M éxico 50.814 0,49% -2,53% 5,71%

FTSE R. Unido 7.225 0,02% -0,58% 5,13%

DAX Alemanha 12.590 0,27% 4,46% 9,81%

CAC 40 França 5.259 0,54% 3,42% 8,14%

IBEX 35 Espanha 10.260 0,12% -0,96% 10,16%

FTSE M IB Italia 22.430 0,54% 3,78% 20,51%

PSI Portugal 5.292 -0,13% 2,26% 17,60%

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

CSI 300 China 3.838 -0,12% 2,59% 15,94%

Shangai Comp China 3.358 -0,24% 2,16% 8,19%

Kospi Coreia do Sul 2.407 -0,24% 2,19% 18,75%

Nikkei 225 Japão 20.347 0,18% 4,92% 6,45%

Topix Japão 1.669 0,05% 4,61% 9,89%

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

Dólar Index 92,433 -0,08% -0,71% -9,57%

Euro (USD/EUR) 1,191 0,19% 0,84% 13,28%

Libra (USD/GBP) 1,350 0,06% 4,67% 9,42%

Franco Suiço 0,972 0,26% -1,07% 4,80%

Real 3,130 -0,10% 1,11% 3,99%

Peso mexicano 17,825 0,32% -0,95% 16,28%

Dólar Australiano 1,261 1,28% 0,13% -9,20%

Iene 112,370 0,13% -3,02% 4,08%

Iuan 6,593 0,27% 1,11% 5,34%

Rúpia 64,799 0,81% -1,02% 4,82%

Lira Turca 3,508 0,10% -0,32% 0,45%

Rand Sulafricano 13,359 0,26% -1,38% 2,86%

Bom dia, 
  
Resumo: Os mercados internacionais ainda refletem um tom do Fed 
ligeiramente mais “duro” do que o antecipado. Segue “viva” a possibilidade de 
uma 3ª elevação de juros neste ano. O dólar vai se fortalecendo lá fora. Aqui, 
no Brasil, espera-se o término da decisão do STF; e economistas digerem o 
Relatório Trimestral de Inflação. Tudo indica que, num cenário de inflação 
extremamente favorável, a Selic irá rumos aos 7,0%, e pode cair mais, a 
depender da evolução do cenário. 
 
Cenário Externo: viés mais “duro” do Fed. 
 
Por enquanto, juros americanos estáveis. Ontem foi dia de decisão do Fed. Em 
linha com o esperado, os chamados Fed Funds Rates permaneceram entre 
1,00-1,25% ao ano. Até o final do ano, o cenário-base da instituição considera 
outra elevação de juros, terminando 1,25-1,50%. Ou seja: segue “viva” tal 
opção – algo que muitos participantes do mercado vinham praticamente 
descartando há poucas semanas. Diante disto, cresce a probabilidade atribuída 
pelo mercado: precifica-se, hoje, uma probabilidade de 63%. Na 2ª (dia 18), 
estava em 50%.  
 
O Fed fez alterações em suas projeções. Destacamos aqui alguns números: (1) 
o juro “neutro” (de longo prazo) foi reduzido, de 3,00% para 2,75%. Antes 
disso, para 2018, são previstas 3 elevações de juros; para 2019, 2; para 2018, 
apenas 1; (2) a inflação não atingirá a meta antes de 2019, tendo sido feitas 
revisões baixistas nos números previstos em junho; e (3) o PIB deste ano foi 
revisado para cima, de 2,2% para 2,4%.  
 
Harvey, Irma e Maria. Estes eventos climáticos foram incluídos ontem por 
Yellen na discussão. Afinal, gerarão “ruídos” nos dados, e dificultarão ainda 
mais a análise sobre o comportamento da economia dos EUA. De qualquer 
forma, os efeitos negativos sobre a atividade devem ser temporários. Também 
se considera temporária a inflação baixa atual... 
 
De ambos lados do Atlântico, há dados para analisar hoje. Na agenda dos EUA, 
temos 3 destaques: (1) pedidos de auxílio desemprego (9h30); (2) sondagem 
industrial do Fed da Filadélfia (9h30);  e (3) índices antecedentes (11h). Na 
zona do euro, sai a confiança do consumidor (11h) sobre setembro.  
 
Reflexos de um “tom” mais duro. Diante de um tom ligeiramente mais “duro” 
do Fed, continuamos a observar um dólar mais forte lá fora, e juros das 
Treasuries em patamares mais altos. Os juros de 10 anos estão por volta de 
2,27%. As bolsas apresentam direções pouco claras na Europa, e índices 
futuros nos EUA recuam. Quanto às commodities, prevalece um viés mais 
negativo hoje. Na China, o minério recuou 5,11%, em US$66,09/tonelada.  
 
Brasil: decisão do STF; projeções do RTI; IPCA-15 e novela do “novo 
Refis”. 
 
Por enquanto, 7 x 1. A maioria do STF votou ontem pela manutenção da 2ª 
denúncia da PGR contra o presidente Temer. Dos 11 ministros, 7 apoiaram o 
“prosseguimento”. O único a votar a favor da suspensão do processo foi Gilmar 
Mendes. Faltam votar Celso de Mello, Marco Aurélio Mello e Cármen Lúcia. O 
julgamento será retomado hoje.  



Continuação do cenário Brasil 
 
Será resolvido em outubro. Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse que pretende colocar a 2ª denúncia em votação no plenário da Câmara antes do feriado 
de 12 de outubro. Dependerá do prazo usado na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ). “Mas certamente será resolvido em outubro”, afirmou. 
Não há dúvidas sobre o resultado da votação. Em tempos de “toma lá, dá cá”, Maia aproveita e verbaliza a insatisfação do DEM: “Tem parecido um 
tratamento de adversários, eu espero que não vire uma relação entre inimigos”, disse. 
 
Deixa pra lá vai. A Fazenda pode ter a intenção de deixar caducar a MP 783, que trata do “novo Refis”. Isso evitaria uma maior flexibilização das 
regras do programa atual. Afinal, já teriam sido arrecadados com o programa em vigor R$6 bi – valor que estaria sendo considerado “satisfatório”. 
Até o final do prazo para a adesão (dia 29 deste mês), o governo espera arrecadar mais, tendo, com isso, deixado de trabalhar para aprovar o 
texto negociado com o relator da MP, deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG). Segundo o Valor, Temer irá arbitrar tal disputa. 
 
Reforma política avança. A Câmara aprovou ontem, em 2º turno, o texto-base do projeto que cria uma cláusula de desempenho e proíbe coligações 
(a partir de 2020). Mas, apesar do esforço, a votação dos trechos separados ficou para a próxima 3ª, dia 26. Somente depois disso é que a PEC 
será encaminhada ao Senado. 
 
Projeções de inflação recuam. O Relatório Trimestral de Inflação (RTI) reforça a percepção de que, neste ambiente de inflação favorável, o BC deve 
levar a Selic à marca de 7,0% até o final do ano. Mais: segue o risco de a taxa de juros recuar um pouco mais, já no início de 2018. Considerando 
premissas do Boletim Focus sobre câmbio e Selic, o BC projeta para os anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, um IPCA de 3,2%, 4.3%, 4,2% e 4,1%, 
respectivamente. 
 
Agenda intensa para hoje. Destaques: (i) IPCA-15 de setembro veio ligeiramente abaixo do esperado (+0,11% m/m, contra 0,13% esperados); (ii) 
apresentação do diretor do BC Carlos Viana, sobre o RTI (11h); e (iii) dados do Caged sobre agosto (16h30). O BC, assim como nos últimos dias, 
oferta até 12 mil contratos de swap cambial para a rolagem dos contratos de outubro. 
 
E os mercados hoje? As projeções do BC, divulgadas no RTI, reforçam a direção de queda da Selic à frente, e devem manter DIs pressionados para 
baixo. Por outro lado, o dólar mais forte lá fora pode colocar um viés de alta sobre a moeda americana. Por fim, em relação à bolsa, a direção 
parece ser menos clara, e podemos ver alguma consolidação, após fechar acima dos 76 mil pontos ontem. 
 
 

2 

http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2017/09/ri201709P.pdf


Focus 

Juros 

Fonte: Bloomberg, Guide 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Banco Central 
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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 7,56 -0,33 -2,50 7,57 7,55

DI jan 19 7,29 -1,09 -8,00 7,30 7,26

DI jan 20 8,07 -1,22 -10,00 8,10 8,06

DI jan 21 8,72 -1,13 -10,00 8,75 8,72

DI jan 22 9,14 -0,98 -9,00 9,15 9,13

DI jan 23 9,38 -0,95 -9,00 9,40 9,33

DI jan 24 9,66 -0,26 -2,50 9,67 9,64

DI jan 25 9,74 -0,71 -7,00 9,76 9,73

DI jan 26 9,86 -0,65 -6,50 9,88 9,85

Variação

8,07

8,72

9,14

9,38

9,66 9,74
9,86

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 
 
RTI: projeções de inflação recuam, e Selic deve chegar a 7,0% no final 
de 2017 
O Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do BC, divulgado nesta manhã, reforça 
a percepção de que, neste ambiente de inflação favorável, o BC deve levar a 
Selic à marca de 7,0% até o final do ano. Segue, portanto, o nosso cenário-
base, de gradual desaceleração dos cortes de juros. No COPOM de outubro, 
esperamos um corte de 75 pontos base. No COPOM de dezembro, um corte de 
50 pontos. Ainda assim, é preciso reconhecer: a depender da evolução do 
cenário, é possível que nas primeiras reuniões do BC em 2018, a Selic recue 
ainda mais, ficando abaixo de 7,0%. Este não é, no entanto, o nosso cenário 
atual. 
 
Considerando premissas do Boletim Focus sobre câmbio e Selic, o BC projeta 
para os anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, um IPCA de 3,2%, 4,3%, 4,2% e 
4,1%, respectivamente. No último RTI, de junho, as projeções chegavam até o 
2º tri de 2019, apenas. De qualquer forma, temos que para 2017 e 2018, o BC, 
naquele momento, projetava 3,8% e 4,5%, respectivamente. Segundo o BC, “a 
deflação dos preços dos alimentos vem respondendo por parcela relevante da 
surpresa desinflacionaria observada”. Isso, apesar das “elevações não 
antecipadas nos preços de combustíveis e energia elétrica residencial”. 
 
IPCA-15 de setembro: ligeiramente abaixo do consenso 
A inflação segue extremamente benigna. Registrou alta de 0,11% em 
setembro, frente ao mês de agosto, abaixo dos 0,13% esperados pelo consenso 
de mercado. Em 12 meses, a inflação passou de 2,68% para 2,56%, abaixo dos 
2,59% do consenso. De volta às comparações mensais: preços administrados 
subiram 0,86%, enquanto os livres tiveram deflação de 0,14%. O núcleo da 
inflação segue recuando, e passou de 49,8% para 46,03%. A média, desde 
2000, é de 62%. Em suma: os números reforçam a percepção de que as 
projeções até aqui tem um viés de baixa, muito por conta de preços de 
alimentos, como reconheceu o BC em seu RTI hoje.    
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos mercados locais 
 
Assim como aconteceu na 3ª, a sessão de 4ª teve oscilações discretas para a 
bolsa e o dólar. O Ibovespa terminou ontem estável (+0,04%), aos 76,004 mil 
pontos. Já o dólar registrou queda de 0,06%, a R$3,1335. Na B3, prevaleceu 
um viés de baixa nos DIs. Para jan/21, houve um recuo de 6 pontos base, de 
8,88% para 8,82%. Ficamos, num dia de agenda relativamente esvaziada, 
muito atentos ao cenário internacional.  
 
 

Cenário Externo 
 
EUA: Fed adota um discurso ligeiramente mais “duro” do que o 
esperado 
Ontem foi dia de decisão do Fed. Em linha com o esperado, os chamados Fed 
Funds Rates permaneceram entre 1,00-1,25% ao ano. Até o final do ano, o 
cenário-base da instituição considera outra elevação de juros, terminando 1,25-
1,50%. Ou seja: segue “viva” tal opção – algo que muitos participantes do 
mercado vinham praticamente descartando há poucas semanas. Diante disto, 
cresce a probabilidade atribuída pelo mercado: precifica-se, hoje, uma 
probabilidade de 63%. Na 2ª (dia 18), estava em 50%. Destacamos aqui 
alguns números: (1) o juro “neutro” (de longo prazo) foi reduzido, de 3,00% 
para 2,75%. Antes disso, para 2018, são previstas 3 elevações de juros; para 
2019, 2; para 2018, apenas 1; (2) a inflação não atingirá a meta antes de 2019, 
tendo sido feitas revisões baixistas nos números previstos em junho; e (3) o 
PIB deste ano foi revisado para cima, de 2,2% para 2,4%.  

http://www.bcb.gov.br/htms/relinf/port/2017/09/ri201709P.pdf


Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
Estácio: Advent deixa o Fleury e volta-se para a Estácio 
 
A gestora americana Advent fez dois movimentos importantes no mercado 
brasileiro ontem: em leilão na bolsa, vendeu sua participação no grupo de 
medicina diagnóstica Fleury, por R$ 1,3 bilhão, e também assegurou duas 
cadeiras no conselho da Estácio. Segundo o jornal valor Econômico, a intenção 
é que a Estácio adote algumas iniciativas que foram bem-sucedidas no Fleury. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Há uma grande expectativa de que a Advent 
traga ganhos de eficiência à Estácio. Se considerarmos desde o dia do anúncio 
de aumento da participação da gestora na empresa carioca, os papeis da 
ESTC3 já valorizaram mais de 66%. A Advent teve uma experiência bem-
sucedida com a Kroton, entre 2009 e 2013, e mais recentemente com o Grupo 
FSG, dono do Centro Universitário Serra Gaúcha. Lembrando que este último, 
inclusive, está sendo negociado com outros fundos e gestoras. Assim, a Advent 
pretende colocar seus executivos no comando  da Estácio para identificar os 
principais problemas da Companhia e traçar novas estratégias. Ontem, a 
Advent já indiciou dois nomes para o conselho de administração. Os nomes 
indicados para a Estácio foram de Brenno Raiko e Juan Pablo Zucchini, que 
também ocupam cadeiras no conselho do Fleury.  
 
Em paralelo, seguimos acreditamos na continuidade da consolidação do setor e 
ficaremos de olho em Estácio, Kroton e outras empresas do setor. 
 
 
Multiplan: Companhia aprova compra de 50,1% shopping DiamondMall  
 
Ontem, a Multiplan fechou a compra de 50,1% do Diamond Mall, em Belo 
Horizonte, por R$250 milhões a serem pagos em três anos indexados pela 
variação da taxa CDI.  
 
O DiamondMall, inaugurado em 1996, foi desenvolvido e administrado desde a 
sua abertura pela Multiplan, em terreno arrendado do Clube Atlético Mineiro 
pelo período de 30 anos, até novembro de 2026. O custo do arrendamento 
representa 15% da receita bruta das locações dos espaços do shopping center, 
e 10% da receita bruta de cessão de direitos. 
 
A compra do controle do Diamond – o segundo shopping mais rentável da 
companhia, atrás apenas do Morumbi – consolida a dominância da Multiplan na 
capital mineira, onde também é dona do BH Shopping e do Pátio Savassi. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. A transação eleva a quase R$ 1 bilhão o 
valor gasto pela Multiplan na compra de participações em shoppings de seu 
portfólio apenas nos últimos 11 meses. Desde outubro, a Multiplan aumentou 
sua participação no Morumbi, Barra Shopping e no Barigüi. A relação dívida 
líquida/EBITDA, ao final do 2T17 era de 2,40x, e com esta aquisição chegará 
em torno de 2,76x, nível ainda confortável para a companhia e abaixo dos 
3,14x da Iguatemi, seu principal par.  
 
O Diamond é o único shopping em que a companhia não detinha participação 
acionária direta, e é um dos mais rentáveis dentro do portfólio da companhia. 
No período de 12 meses encerrado em junho de 2017, o Diamond registrou 
vendas totais de R$ 28.800 por metro quadrado.  
 
 
Petrobras: Pagamento da União à Petrobras pode superar U$ 12 bi 
 
As ações da Petrobras avançaram firme ontem após declarações do Ministro de 
Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, de que a Petrobras poderia receber 
cerca de US$ 12 bilhões no processo de renegociação do contrato da cessão 
onerosa da Petrobras com o governo federal. No entanto, a Petrobras não 
receberia o pagamento em recursos financeiros, mas sim em reservas de 
petróleo a serem exploradas. Ainda não há acordo sobre o valor final.  
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Hora

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

IBOV Ibovespa 76.004 0,04% 10,74% 30,16%

IBrX Ibrx 100 31.538 0,03% 10,69% 30,21%

IM OB Imobiliário 806 -1,39% 12,11% 29,29%

INDX industrial 15.268 0,01% 12,22% 19,24%

IFNC Financeiro 8.242 -0,27% 9,75% 33,37%

ICON Consumo 3.791 0,12% 12,33% 21,47%

IM AT M aterias básicos 2.340 -0,01% 12,49% 72,39%

IEE Energia Elétrica 42.924 0,55% 6,93% 15,76%

UTIL Utilidade Pública 4.291 0,38% 8,47% 11,91%

IFIX FI Imobiliário 2.205 0,61% 6,65% 24,17%

IDIV Dividendos 4.217 0,11% 10,54% 43,69%

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

Cobre (USd/lb.) 292,8 -1,38% -2,45% 15,96%

Ouro (USD/t oz.) 1.292,4 -1,82% -0,33% 10,87%

Prata (USD/t oz.) 16,9 -2,42% -1,06% 4,31%

Plat ina (USD/t oz.) 932,6 -1,35% -5,37% 2,27%

Paládio (USD/t oz.) 906,5 -0,41% -2,72% 32,04%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 56,0 -0,57% 9,15% -4,76%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 50,2 -0,89% 5,37% -11,94%

Gasolina (USd/gal.) 163,8 -1,02% 9,50% -1,91%

Gás Natural (USD/M M Btu) 3,1 -0,78% 2,61% -14,01%

Etanol (USD/gal.) 1,5 -0,73% 2,26% 0,95%

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

M ilho (USd/bu.) 349,8 -0,07% -3,65% -7,96%

Soja (USd/bu.) 965,3 -0,49% 3,10% -2,43%

Café Robusta (USD/M T) 2.018,0 -0,84% -4,77% -6,18%

Café Arábica (USD/bag) 166,0 -1,10% 5,40% -4,63%

Açúcar (CNY/M T) 6.132,0 -0,47% -3,30% -11,31%

Boi Gordo (USd/lb.) 116,3 2,51% 7,79% 15,56%



 
Petrobras: Pagamento da União à Petrobras pode superar U$ 12 bi 
 
Impacto: Positivo. Esse impasse refere-se a cessão onerosa relativa ao contrato da União e Petrobras, em 2010, para a exploração de 5 bilhões de 
barris de óleo equivalente (boe) sem licitação. Naquela época, a Petrobras pagou à União cerca de US$ 42,5 bilhões, equivalente a US$ 8,5 por 
barril de óleo equivalente (boe). A União e a Petrobras ainda não chegaram a algum valor preciso, mas a notícia é favorável para estatal. Seguimos 
com uma visão positiva para a Petrobras, e sustentamos nossa recomendação: (1) vendas de ativos; (2) melhora operacional, com ganhos de 
eficiência e produtividade; (3) desalavancagem financeira; e (4) rumores do IPO da BR Distribuidora. 
 
 
Vale: Ebitda por tonelada de minerais ferrosos em 2020 aumenta para US$ 6/t  
 
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) por tonelada de minerais ferrosos em 2020 esperado pela Vale passou de US$ 
4 a US$ 6 por tonelada. A estimativa anterior da mineradora era entre US$ 3 e US$ 5 por tonelada. O novo dado foi apresentado no encontro anual 
da companhia com analistas. 
Segundo apurado pela agência Estado, a Vale ainda anunciou ontem o início das atividades de Centro de Operação Integradas (COI), localizado na 
Mina de Águas Claras (MAC), na cidade de Nova Lima (MG), com potencial de gerar ganhos superiores a US$ 600 milhões por ano, entre realização 
de preços, aumento da produtividade e redução de custos. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. A melhora da previsão do Ebitda da Companhia ocorre com o amadurecimento do projeto S11D, em Carajás, que 
deve continuar a reduzir os custos e os investimentos de manutenção da Vale. O custo caixa no porto deve ser de US$ 7,7 por tonelada, contra 
média (de hoje) de US$ 15,2 do minério. Seguimos com uma visão positiva para a Vale, onde esperamos resultados mais fortes para a companhia 
no 3T17. O preço do minério de ferro se recuperou nos mercados internacionais nesse período, em função da queda dos estoques na China e 
melhora no fundamento da commodity, e deve impactar positivamente seus resultados. Além disso, ressaltamos o foco do management no controle 
de custos, além da contínua redução de capex e endividamento da Vale. 
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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 

21/set             

08:30 Brasil Relatório Trimestral de Inflação (RTI) 3T17 - - - 

09:00 Brasil IPCA-15 (MoM %) Set - - 0,35% 

09:00 Brasil IPCA-15 (YoY %) Set - - 2,68% 

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

- Brasil Indicador de Cheques sem Fundos Ago - - - 

09:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego (mil) 15-set - - - 

09:30 EUA Sondagem Industrial - Filadélfia Set   - 18,9 

10:00 EUA Preços Residenciais (MoM %) Jul   - 0,10% 

11:00 Z. do Euro Confiança do Consumidor Set   - -1,5 

11:00 EUA Indicadores Antecedentes (MoM %) Ago   - 0,30% 

13:00 EUA Flow of Funds 2T17   - $2347B 



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 1,4302 -0,56 9,9139 84,6849 21/09/2017

Treasury 5 anos 1,8644 -0,53 6,5006 57,0682 21/09/2017

Treasury 10 anos 2,2570 -0,47 3,4514 36,6967 21/09/2017

Treasury 30 anos 2,7995 -0,31 1,3174 17,9333 21/09/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,1246 3,56 -414,6465 70,1557 21/09/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0941 9,93 -12,9510 145,0670 21/09/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,4148 0,78 -0,5037 240,5583 21/09/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,8856 0,49 -2,5635 33,3333 21/09/2017

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

México 6,8560 0,03 0,6900 12,3750 21/09/2017

Ásia

Japão 0,0400 37,93 29,0320 248,1480 21/09/2017

Hong Kong 1,6810 4,80 6,3920 58,2860 21/09/2017

China 3,6380 0,36 -0,3290 31,5730 21/09/2017

Índia 6,6750 1,49 2,5350 -2,5550 21/09/2017

Austrália 2,8290 0,00 7,2400 32,9420 21/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,3710 2,16 28,1310 70,0990 21/09/2017

Alemanha 0,4580 3,39 14,5000 22800,0000 21/09/2017

França 0,7390 1,65 5,8740 146,3330 21/09/2017

Espanha 1,6050 1,45 3,7490 60,5000 21/09/2017

Italia 2,1010 1,45 3,3450 63,8850 21/09/2017

Portugal 2,4150 1,34 -12,0860 -29,1790 21/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,6330 1,77 7,6530 224,6150 21/09/2017

Bélgica 0,7380 1,79 3,5060 222,2710 21/09/2017

Eslováquia 0,8630 -1,26 7,2050 137,7410 20/09/2017

Eslovénia 1,0280 0,69 -0,2910 33,5060 21/09/2017

Finlandia 0,6240 1,96 49,6400 467,2730 21/09/2017

Grécia 5,5820 0,16 -0,6760 -34,3530 21/09/2017

Irlanda 0,7440 3,05 0,1350 58,2980 21/09/2017

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 116,45 1,59 7,46 -46,30 21/09/2017

Chile 61,15 3,06 -0,45 -20,24 21/09/2017

Brasil 205,04 1,47 1,01 -67,06 21/09/2017

Peru 86,21 1,93 10,64 -21,83 21/09/2017

Colômbia 130,74 1,69 0,21 -39,60 21/09/2017

Venezuela 5164,36 0,12 8,07 1712,55 21/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 21/09/2017

Alemanha 12,27 1,14 -13,52 -5,56 21/09/2017

França 20,73 3,65 1,83 -7,85 21/09/2017

Espanha 62,06 1,17 -9,26 -15,44 21/09/2017

Italia 141,83 1,68 2,79 4,32 21/09/2017

Portugal 130,42 -6,44 -21,16 -166,25 21/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 18,73 -1,13 4,06 -6,27 21/09/2017

Dinamarca 15,54 1,12 -5,44 -8,15 21/09/2017

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 22.480 7.205 15.275 (860) (2.035) 7.255

Investidor Estrangeiro 165.498 200.428 (34.930) 1.150 (11.735) (71.818)

Investidor inst itucional 214.081 205.674 8.407 (235) (7.065) 47.078

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 5.972.023 6.827.688 (855.665) 107.241 (29.161) 1.740

Investidor Estrangeiro 4.742.874 4.872.168 (129.294) 46.665 251.678 198.147

Investidor inst itucional 11.432.090 10.331.887 1.100.203 (170.423) (256.650) (235.330)

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 255.335 169.103 86.232 (3.560) (45.645) 138.114

Investidor Estrangeiro 183.588 217.997 (34.409) (22.397) (30.095) (86.755)

Investidor inst itucional 244.236 313.024 (68.788) 25.327 75.430 (46.189)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.272.245 1.360.957 (88.712) (572) (918) (67.499)

Investidor Estrangeiro 924.289 613.608 310.681 166 595 66.149

Investidor inst itucional 972.607 1.218.868 (246.261) (10) (10.851) (15.377)

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.527.580 1.530.060 (2.480) (4.132) (46.563) 70.615

Investidor Estrangeiro 1.107.877 831.605 276.272 (22.231) (29.500) (20.606)

Investidor inst itucional 1.216.843 1.531.892 (315.049) 25.317 64.579 (61.566)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 12,07% 1,21%

10% CCRO3 CCR 6,53% 0,65%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 7,28% 0,73%

10% KLBN11 Klabin 12,38% 1,24%

10% EQTL3 Equatorial 3,57% 0,36%

10% IGTA3 Iguatemi 6,68% 0,67%

10% ITSA4 Itaúsa 9,22% 0,92%

10% M RVE3 M RV 6,52% 0,65%

10% PETR4 Petrobras 16,26% 1,63%

10% VALE3 Vale -5,44% -0,54%

Desempenho 20/set Setembro

Guide -0,09% 7,51%

Ibovespa 0,04% 7,30%
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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 10,19% 2,04%

20% CPLE6 Copel 3,13% 0,63%

20% CSAN3 Cosan 1,06% 0,21%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 4,10% 0,82%

20% TAEE11 Taesa 0,89% 0,18%

Desempenho 20/set Setembro

Guide 0,56% 3,87%

IDIV 0,11% 7,96%

Desempenho 20/set Setembro

Guide -0,07% 6,74%

Ibovespa 0,04% 7,30%

Desempenho 20/set Setembro

Guide 0,16% 5,70%

IFIX 0,61% 5,80%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BTOW3 B2W Digital 10,49% 1,05%

10% BVM F3 B3 12,07% 1,21%

10% CESP6 Cesp 0,48% 0,05%

10% EQTL3 Equatorial 3,57% 0,36%

10%  GGBR4 Gerdau -0,17% -0,02%

10% KLBN11 Klabin 12,38% 1,24%

10% M OVI3 M ovida -1,58% -0,16%

10% M RVE3 M RV 6,52% 0,65%

10% PETR4 Petrobras 16,26% 1,63%

10%  VIVT4 Vivo 7,37% 0,74%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 5,05% 1,26%

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF 4,03% 0,20%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 9,34% 1,87%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 9,71% 1,46%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices 5,22% 0,78%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 0,67% 0,07%
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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 

 


