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

S&P 500 EUA 2.499 -0,08% 1,97% 12,50%

Dow Jones EUA 22.460 -0,26% 3,35% 13,35%

Nasdaq EUA 5.926 -0,32% 0,68% 21,78%

M EXBOL M éxico 50.825 0,02% -2,65% 5,73%

FTSE R. Unido 7.230 0,06% -1,44% 5,21%

DAX Alemanha 12.593 -0,04% 3,04% 9,84%

CAC 40 França 5.273 0,31% 2,77% 8,42%

IBEX 35 Espanha 10.267 -0,08% -1,37% 10,24%

FTSE M IB Italia 22.490 0,25% 4,12% 20,83%

PSI Portugal 5.301 0,17% 2,61% 17,80%

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

CSI 300 China 3.838 0,00% 2,28% 15,94%

Shangai Comp China 3.353 -0,16% 1,89% 8,02%

Kospi Coreia do Sul 2.389 -0,74% 0,99% 17,88%

Nikkei 225 Japão 20.296 -0,25% 4,71% 6,18%

Topix Japão 1.665 -0,25% 4,29% 9,61%

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

Dólar Index 91,988 -0,29% -1,66% -10,00%

Euro (USD/EUR) 1,197 0,21% 1,73% 13,78%

Libra (USD/GBP) 1,356 -0,13% 5,75% 9,90%

Franco Suiço 0,970 -0,10% -0,15% 5,09%

Real 3,137 -0,04% 0,83% 3,77%

Peso mexicano 17,802 -0,44% -0,80% 16,43%

Dólar Australiano 1,255 -0,51% -0,72% -9,64%

Iene 112,070 -0,29% -2,30% 4,36%

Iuan 6,589 0,00% 1,09% 5,41%

Rúpia 64,800 0,00% -1,07% 4,82%

Lira Turca 3,496 -0,20% -0,02% 0,80%

Rand Sulafricano 13,238 -0,31% -0,10% 3,80%

Bom dia, 
  
Resumo: As tensões geopolíticas voltam a aumentar entre EUA e Coreia do 
Norte. Assim, os mercados mostram um ligeiro tom de cautela. O euro chegou 
a superar a marca de US$1,20 hoje, mas as bolsas da Europa se sustentam em 
alta. Investidores estão atentos à primeira-ministra Theresa May, que faz 
discurso sobre o Brexit (10h15); e às eleições na Alemanha (domingo). No 
Brasil, a denúncia da PGR chegou à Câmara, e agora depende de Maia. 
Economistas mantém perspectiva de que a Selic pode ir rumo aos 7,0% (e, 
talvez, abaixo disto em 2018). 
 
Cenário Externo: mercados mistos, apesar das questões geopolíticas. 
 
Ele é um louco. Após Trump ter falado na ONU, na última 3ª, que poderia 
“destruir totalmente” a Coreia do Norte, novas sanções foram impostas aos 
asiáticos, tentando aumentar o isolamento do país. O líder Kim Jong Um, 
pressionado, ameaçou ontem detonar uma bomba de hidrogênio no Pacífico. 
Trump, via Twitter, falou hoje mais cedo: “ele é um louco”, e “será testado 
como nunca antes”. 
 
Dados e discursos estão no radar hoje. Hoje, investidores na Europa ficarão 
atentos à primeira-ministra britânica Theresa May, que faz discurso sobre o 
Brexit (10h15). Às 10h45, saem dados sobre a economia dos EUA (índices 
PMIs), sobre o setor industrial e de serviços de setembro. E, ao longo do dia, 2 
discursos de dirigentes do BC americano: (1) George, às 10h30; e (2) Kaplan, 
às 14h30. 
 
Direções menos claras. Os mercados vão mostrando reações de maior cautela, 
num contexto de riscos difíceis de precificar. O euro se fortalece; e os juros das 
Treasuries recuam. Mas não são reações tão fortes como se poderia imaginar 
num 1º momento. As bolsas da Europa sobem, por exemplo. Quanto às 
commodities, um viés misto. O petróleo (brent) se mantém acima dos 
US$55/barril; e o minério de ferro voltou a cair na China (-3,83%, a 
US$63,56/ton.). 
 
Brasil: denúncia chega à Câmara; noticiário local foca na queda da 
Selic, e melhora do PIB. 
 
Ela chegou, e agora depende dele. Ontem à noite, chegou à Câmara a 2ª 
denúncia da PGR contra o presidente Temer. Agora, cabe a Rodrigo Maia (DEM-
RJ), o presidente da Câmara, enviá-la à CCJ. Lá, será elaborado e votado um 
relatório e, na sequência, é que a denúncia segue para o plenário da Câmara. 
Apesar dos “custos”, espera-se que Temer possa “enterrá-la”, sem sustos. 
 
Um fio desencapado (chamado Funaro). Temer, em nota divulgada ontem, 
rebateu a matéria do jornal O Globo, que o acusava de lavagem de dinheiro 
com a compra de imóveis, usando informações da delação de Lúcio Funaro. 
Segundo o Planalto, ele espalha “mentiras e inverdades de forma contumaz”.  
 
Um plano perfeito (?). O Ministério do Planejamento divulga hoje o seu relatório 
bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias. No documento, 
espera-se o plano para atingir a meta fiscal recém-proposta pela equipe 
econômica: o déficit de R$159 bi para este ano. Registre-se: até agora, já 
foram contingenciados R$45 bi, mas espera-se que outros R$10 bi sejam 
anunciados. 



Continuação do cenário Brasil 
 
Nada resolvido. A MP 783, que trata do “novo Refis”, ainda está em aberto. Segundo Meirelles, as discussões continuam na próxima semana. Sem 
acordo, “permanecem em vigor as regras vigentes na MP 783, cujo prazo de adesão termina no dia 29 de setembro”, lembrou o ministro. Mais: a 
MP 783, se não for votada até o dia 11 de outubro, perde a validade. 
 
Taxas mais baixa, por bastante tempo. É assim que tem sido lido o Relatório Trimestral de Inflação do BC, divulgado ontem. Afinal, mesmo 
considerando as projeções do mercado para a Selic (7,0% no final deste ano, mantida até o final de 2018), as projeções para o IPCA seguem 
“ancoradas” nos próximos anos. Alguns riscos que o mercado monitora: (i) o IPCA deste ano ficar abaixo de 3,0% e, (ii) Selic ficar abaixo de 7,0% 
no início de 2018.  
 
Cada vez se fala mais. As eleições de 2018 entram, cada vez mais, no radar. Hoje, por exemplo, o Valor traz matéria falando sobre uma 
aproximação de Doria à cúpula do DEM. No Estadão, fala-se que o Planalto quer candidato único da base e, aqui, nomes como Meirelles e Serra 
poderiam ser incluídos na disputa, com Alkmin e Dória.  
 
E os mercados hoje? Temos um viés mais positivo para esta sessão (bolsa em alta, e baixa em dólar e DIs). O noticiário local se mostra favorável 
(especialmente considerado a queda de juros, e revisões altistas para o PIB). Lá fora, as reações de cautela não devem se sobrepor a estas 
questões, ao menos neste momento. 
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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 7,55 -0,20 -1,50 7,55 7,55

DI jan 19 7,29 -0,27 -2,00 7,29 7,27

DI jan 20 8,05 -0,12 -1,00 8,06 8,02

DI jan 21 8,72 -0,23 -2,00 8,73 8,68

DI jan 22 9,14 -0,22 -2,00 9,15 9,11

DI jan 23 9,38 -0,11 -1,00 9,39 9,34

DI jan 24 9,54 -0,26 -2,50 9,54 9,52

DI jan 25 9,74 0,00 0,00 9,75 9,70

DI jan 26 9,86 -0,15 -1,50 9,86 9,82

Variação

8,05

8,72

9,14

9,38
9,54

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 
 
CAGED: em agosto, criação abaixo da esperada 
 
Segundo os dados do Caged, divulgados ontem, houve geração líquida de 35,5 
mil postos de trabalho formal em agosto. O mercado, no entanto, esperava 
uma criação de 54 mil, segundo pesquisa da Bloomberg. Na série com ajuste 
sazonal, após criação de 332 vagas em julho, houve uma destruição de 3,9 mil 
vagas em agosto. De modo geral, os dados de ontem sinalizam que a 
recuperação do mercado de trabalho não será linear. 
 
Mesmo com Selic em 7,0%, projeções de inflação seguem ancoradas 
 
O noticiário local está concentrado neste tema hoje. O Relatório Trimestral de 
Inflação (RTI) do BC, divulgado ontem, 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. E, concomitante a isto, cresce a 
probabilidade de o IPCA deste ano terminar abaixo de 3,0%. 
 
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”. Dito de 
outra forma: mesmo considerando uma Selic em 7,0%, e por tempo 
prolongado, o BC não vê riscos de a inflação subir nos anos à frente. 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
 
O Ibovespa terminou ontem em queda de 0,53%, aos 75,604 mil pontos. Na 
mesma linha, o dólar subiu 0,15%, cotado a R$3,1382; e a percepção de risco-
país, medida pelo CDS de 5 anos, subiu 0,73%, em 203 pontos base. Foi, 
portanto, um dia menos favorável por aqui, e de alguma consolidação, sem 
grande impulso do cenário internacional.  

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


Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
BR Malls: Opção de venda de 30% da Alvear será exercida  
 
Ontem, a administradora de shopping centers BR Malls anunciou que seus 
sócios na Alvear Participações manifestaram interesse em exercer uma opção 
de venda de 30% no negócio avaliado em cerca de R$520 milhões. 
 
Essa Opção de Venda foi estabelecida no Contrato de Compra e Venda de 
Ações firmadas em 2011 no âmbito da aquisição de 70% da participação 
acionária da Alvear. A Alvear é dona de 93% do Shopping Catuaí Londrina, 
100% do Shopping Catuaí Maringá e do Shopping Londrina Norte e 98,5% do 
Shopping Catuaí Cascavel. 
 
Segundo o acordo, o exercício da opção de venda depende de a ação da BR 
Malls superar R$18,28. O papel fechou a sessão desta quinta a R$14,70, com 
queda de 1,2%. A Br Malls enfatizou que o preço para a aquisição de 30% da 
Alvear tem como referência o valor original do negócio, o qual, atualizado até 
ontem representa o valor aproximado de R$ 520 milhões. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Segundo o acordo, o exercício da opção de 
venda depende de a ação da BR Malls superar R$18,28. Ontem, o papel fechou 
a sessão cotado a R$14,70 (- 1,2%). Uma vez atingido o Valor de Referência 
para a cotação das ações Br Malls e determinado o Preço de Exercício, o 
mesmo será pago em três parcelas anuais sucessivas, sendo a primeira na data 
do fechamento da compra e venda, todas corrigidas pela variação do CDI do 
período compreendido entre a presente data e o dia útil anterior à data de cada 
pagamento. 
 
 
EZ TEC: Vende torre B para Brookfield por R$650 milhões  
 
Segundo Fato Relevante divulgado ontem ao mercado, a EZ TEC celebrou 
documentos vinculantes para a alienação da Torre B do empreendimento 
comercial EZ Towers, para o EZTB Fundo de Investimento Imobiliário – FII 
(“EZTB”) (integrante do grupo econômico da Brookfield), no valor de 
R$650.382.478.  
 
Impacto: Positivo. O valor da transação representa R$ 13,8 mil/metro 
quadrado. Valor compatível com o atual momento de mercado em São Paulo 
para edifícios classificados como triple A. Para efeito de comparação, em 2013 
a Torre A, que ainda estava em construção, foi vendida para a São Carlos por 
R$ 564 milhões. A Torre B em questão está finalizada e praticamente toda 
locada. Vale lembrar que a EZTEC não está alavancada e conta com caixa 
líquido.  
 
 
GOL: Delta Airlines pode elevar participação na Companhia 
 
O presidente da Delta Air Lines, Glen Hauenstein, afirmou que a companhia 
americana pode ampliar seu investimento na brasileira Gol em evento realizado 
ontem em Atlanta, nos Estados Unidos. "Devemos continuar a ampliar nossa 
fatia", disse o executivo durante o evento. Após a divulgação da notícia, as 
ações da Gol na B3 chegaram a registrar alta de 9,06% e encerram o pregão 
com valorização de 3,83%, cotadas a R$ 14,09. Hauenstein declarou que a 
Delta detém uma participação na Gol de 12%, embora o formalmente 
registrado seja de 9,48%. "Este tem sido o modelo que seguimos, fazer joint-
ventures, para estabelecer a parceria e com o tempo ir ampliando a 
participação no capital das empresas", declarou, sem detalhar como seria o 
cronograma para o potencial aumento da fatia na Gol. 
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Hora

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

IBOV Ibovespa 75.604 -0,53% 7,99% 28,16%

IBrX Ibrx 100 31.369 -0,54% 8,02% 28,22%

IM OB Imobiliário 803 -0,37% 10,16% 28,17%

INDX industrial 15.165 -0,68% 10,32% 17,79%

IFNC Financeiro 8.256 0,17% 7,57% 32,04%

ICON Consumo 3.779 -0,31% 10,69% 19,99%

IM AT M aterias básicos 2.305 -1,50% 9,61% 70,96%

IEE Energia Elétrica 42.186 -1,72% 1,10% 12,61%

UTIL Utilidade Pública 4.228 -1,46% 2,06% 9,23%

IFIX FI Imobiliário 2.203 -0,09% 6,63% 23,66%

IDIV Dividendos 4.211 -0,14% 8,23% 41,68%

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

Cobre (USd/lb.) 293,0 -0,10% -2,53% 16,04%

Ouro (USD/t oz.) 1.298,5 0,22% 0,52% 11,39%

Prata (USD/t oz.) 17,0 -0,19% -0,44% 4,93%

Plat ina (USD/t oz.) 936,4 -0,37% -4,58% 2,69%

Paládio (USD/t oz.) 907,0 -0,50% -2,01% 32,12%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 56,6 0,21% 9,64% -3,78%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 50,4 -0,32% 4,94% -11,67%

Gasolina (USd/gal.) 165,2 0,74% 10,28% -1,07%

Gás Natural (USD/M M Btu) 3,0 0,17% -0,57% -17,34%

Etanol (USD/gal.) 1,5 2,17% 2,66% 1,96%

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

M ilho (USd/bu.) 352,0 0,57% -2,15% -7,37%

Soja (USd/bu.) 978,3 0,75% 4,32% -1,11%

Café Robusta (USD/M T) 2.007,0 -0,25% -6,00% -6,69%

Café Arábica (USD/bag) 172,8 -1,14% 4,86% -0,86%

Açúcar (CNY/M T) 6.150,0 0,29% -3,26% -11,05%

Boi Gordo (USd/lb.) 116,2 -0,04% 7,54% 15,51%



 
GOL: Delta Airlines pode elevar participação na Companhia 
 
Impacto: Positivo. Temos comentando sobre a melhora dos fundamentos da indústria, devido a disciplina no corte de custos e potencial 
consolidação do setor. Já tínhamos essa expectativa de que pudesse ocorrer o aumento da participação da Delta Airlines na Gol, e a declaração 
corrobora com esse cenária. A Delta tem apoiado recentemente o processo de turnaround da Gol, que já passou por duas injeções de capital, 
empréstimos, renegociação de arrendamentos operacionais e apoio a estratégia empresarial da Gol. Reafirmamos nossa visão positiva para a Gol. 
Embora as oscilações da taxa de cambio e dos preços do petróleo, ainda trazer volatilidade para o setor, a Gol tem mantido eficiência com cortes 
de capacidade, otimizou frotas e refez operações de leasing. Para os próximos períodos temos perspectivas positivas para a companhia. A Gol deve 
se beneficiar da retomada econômica doméstica e eventual valorização do real. Assim, seus resultados devem ser impactados positivamente pelo 
crescimento da demanda, algo que já observamos no resultado do 2T17. 
 
 
JSL: Após levar Movida para Bolsa, JSL prepara novo IPO 
 
A JSL está avaliando a possibilidade de abrir o capital do seu negócio de Locação e Comercialização de Ativos Pesados (caminhões e máquinas), 
mediante a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da subsidiária que concentrará estas atividades. Em fato 
relevante da companhia, a empresa afirmou que "A JSL contratará instituições financeiras para assessorá-la nessa análise e na determinação dos 
termos de uma eventual oferta, a qual estará sujeita à concessão dos registros pela CVM e às condições de mercado", Vale lembrar que em março, 
a JSL realizou o IPO da sua locadora de carros Movida, operação que movimentou R$ 600,083 milhões. 
 
Impacto: Positivo. A captação, com o novo IPO de sua subsidiária, deve melhorar a estrutura de capital da companhia. Gostamos da empresa, que 
segue demonstrando a resiliência de suas operações e se caracteriza pelo constante desenvolvimento em diversas oportunidades de negócios. 
Mesmo com o atual ambiente desafiador e uma retomada gradual da economia, a companhia tem apresentado uma geração de caixa positiva, 
além de apresentar um Retorno Sobre Capital Investido (ROIC) saudável que deve voltar ao patamar de 12% com a maturação de suas operações.  
 
 
Rumo: Cia aprova oferta pública restrita de 220 milhões de ações 
 
Ontem, a Rumo aprovou, em reunião do conselho de administração, a realização de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 220 
milhões de ações ordinárias com esforços restritos de colocação. O preço por ação, o efetivo aumento de capital da companhia, dentro do limite do 
capital autorizado, bem como a homologação do aumento de capital, serão aprovados em reunião do Conselho de Administração da companhia a 
ser realizada após a conclusão do procedimento de bookbuilding. 
 
A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3, em 21 de setembro de 2017, foi de R$ 10,39 por ação de emissão 
da companhia. Com base neste preço por ação indicativo, o montante total da Oferta seria R$ 2.285 milhões. Os recursos líquidos oriundos da 
oferta, incluindo ou não a colocação das ações suplementares, serão destinados para redução da alavancagem; redução do endividamento líquido 
e reforço de caixa. 
 
Impacto: Marginalmente negativo. No primeiro momento, a potencial diluição de acionistas minoritários deve continuar a pressionar os papeis da 
RAIL3. No entanto, essa transação é positiva no médio/longo prazo, uma vez que deve equilibrar o balanço da companhia, reduzindo sua 
alavancagem financeira agressiva para um patamar mais conservador. A janela de captação está bastante favorável no mercado de capitais local, 
algo que indica uma alta probabilidade de uma operação bem sucedida.  
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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 

22/set             

08:00 Brasil Prévia da Sondagem da Indústria Set - - - 

    Sondagem do Consumidor Set - - 80,9 

- Brasil Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias Jul/Ago -     

- Brasil Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) Set - - 52,6 

04:30 Alemanha PMI Industrial Set - - 59,3 

04:30 Alemanha PMI Serviços Set - - 53,5 

04:30 Alemanha PMI Composite Set - - 55,8 

05:00 Z. do Euro PMI Industrial Set - - 57,4 

05:00 Z. do Euro PMI Serviços Set - - 54,7 

05:00 Z. do Euro PMI Composite Set - - 55,7 

10:30 EUA Discurso de E. George (Fed Kansas) - - - - 

10:45 EUA PMI Industrial Set - - 52,8 

10:45 EUA PMI Serviços Set - - - 

10:45 EUA PMI Composite Set - - - 



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 1,4269 -0,24 7,9676 85,2395 22/09/2017

Treasury 5 anos 1,8614 -0,96 4,3620 59,8866 22/09/2017

Treasury 10 anos 2,2534 -0,78 1,8210 39,2449 22/09/2017

Treasury 30 anos 2,7871 -0,39 0,0862 19,3466 22/09/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,1309 -19,33 -343,7616 72,6093 22/09/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0906 -17,26 -26,5207 133,1747 22/09/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,4165 -4,30 -4,5600 838,0631 22/09/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,8795 -1,36 -4,6406 46,8526 22/09/2017

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

México 6,8130 0,02 -0,2050 12,5190 22/09/2017

Ásia

Japão 0,0340 -15,00 -20,9300 225,9260 22/09/2017

Hong Kong 1,6510 -1,79 4,4940 55,4610 22/09/2017

China 3,6230 -0,41 -0,9840 31,3630 22/09/2017

Índia 6,6630 -0,18 1,9590 -2,1590 22/09/2017

Austrália 2,7940 -1,24 5,6330 37,3650 22/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,3660 -0,22 25,4830 92,9280 22/09/2017

Alemanha 0,4580 1,10 15,0000 579,1670 22/09/2017

França 0,7400 0,54 5,4050 272,3620 22/09/2017

Espanha 1,6210 0,06 3,2440 76,6050 22/09/2017

Italia 2,1070 0,05 0,4280 77,5440 22/09/2017

Portugal 2,4360 0,12 -12,4950 -27,8930 22/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,6330 0,64 7,6530 514,5630 22/09/2017

Bélgica 0,7400 0,54 3,4970 473,6430 22/09/2017

Eslováquia 0,8730 1,16 7,6450 133,4220 21/09/2017

Eslovénia 1,0130 -0,78 -0,5890 41,6780 22/09/2017

Finlandia 0,6240 0,32 50,0000 3020,0000 22/09/2017

Grécia 5,5810 0,41 0,2330 -33,7250 22/09/2017

Irlanda 0,7500 0,13 0,2670 96,8500 22/09/2017

Malta 1,3500 2,27 8,0000 45,1613 22/09/2017

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

México 113,50 -0,63 6,10 -46,65 22/09/2017

Chile 60,31 -1,01 -2,75 -19,59 22/09/2017

Brasil 201,80 -0,86 -0,66 -65,45 22/09/2017

Peru 85,07 -1,12 9,79 -17,38 22/09/2017

Colômbia 128,58 -0,42 -0,27 -39,82 22/09/2017

Venezuela 5263,88 -0,71 6,79 1870,47 22/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 22/09/2017

Alemanha 12,49 -0,43 -6,40 -4,47 22/09/2017

França 20,76 0,99 -18,38 -7,34 22/09/2017

Espanha 62,30 0,14 -11,04 -15,11 22/09/2017

Italia 142,06 -0,31 -2,08 4,48 22/09/2017

Portugal 130,05 -6,70 -21,37 -167,02 22/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 19,00 1,42 5,46 -6,68 22/09/2017

Dinamarca 15,35 -1,99 -6,61 -8,34 22/09/2017

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 24.460 7.095 17.365 2.090 2.960 8.580

Investidor Estrangeiro 163.934 200.255 (36.321) (1.391) (14.701) (74.475)

Investidor inst itucional 219.715 214.462 5.253 (3.154) (10.399) 44.900

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 6.088.627 6.902.297 (813.670) 41.995 27.218 27.443

Investidor Estrangeiro 4.560.793 4.582.083 (21.290) 108.004 293.093 333.146

Investidor inst itucional 11.502.301 10.550.878 951.423 (148.780) (352.539) (392.907)

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 260.105 169.573 90.532 4.300 (57.520) 144.509

Investidor Estrangeiro 183.848 230.928 (47.080) (12.671) 525 (95.456)

Investidor inst itucional 255.321 313.558 (58.237) 10.551 58.325 (42.228)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.277.175 1.366.212 (89.037) (325) (1.544) (68.268)

Investidor Estrangeiro 931.435 618.558 312.877 2.196 2.765 68.321

Investidor inst itucional 964.960 1.213.095 (248.135) (1.874) (12.400) (16.785)

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.537.280 1.535.785 1.495 3.975 (59.064) 76.241

Investidor Estrangeiro 1.115.283 849.486 265.797 (10.475) 3.290 (27.135)

Investidor inst itucional 1.220.281 1.526.653 (306.372) 8.677 45.925 (59.013)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 12,93% 1,29%

10% CCRO3 CCR 5,27% 0,53%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 7,41% 0,74%

10% KLBN11 Klabin 11,86% 1,19%

10% EQTL3 Equatorial 1,44% 0,14%

10% IGTA3 Iguatemi 6,95% 0,70%

10% ITSA4 Itaúsa 9,31% 0,93%

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

10% PETR4 Petrobras 14,80% 1,48%

10% VALE3 Vale -7,33% -0,73%

Desempenho 21/set Setembro

Guide -0,57% 6,92%

Ibovespa -0,53% 6,73%
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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 5,74% 1,15%

20% CPLE6 Copel 2,61% 0,52%

20% CSAN3 Cosan 0,83% 0,17%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 5,00% 1,00%

20% TAEE11 Taesa -0,58% -0,12%

Desempenho 21/set Setembro

Guide -1,07% 2,72%

IDIV -0,14% 7,81%

Desempenho 21/set Setembro

Guide -0,98% 5,74%

Ibovespa -0,53% 6,73%

Desempenho 21/set Setembro

Guide -0,59% 5,08%

IFIX -0,09% 5,70%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BTOW3 B2W Digital 10,87% 1,09%

10% BVM F3 B3 12,93% 1,29%

10% CESP6 Cesp -0,54% -0,05%

10% EQTL3 Equatorial 1,44% 0,14%

10%  GGBR4 Gerdau -2,53% -0,25%

10% KLBN11 Klabin 11,86% 1,19%

10% M OVI3 M ovida -4,43% -0,44%

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

10% PETR4 Petrobras 14,80% 1,48%

10%  VIVT4 Vivo 6,47% 0,65%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 4,62% 1,15%

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF 3,19% 0,16%

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

15% HGRE11 CSHG Real Estate 8,36% 1,25%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices 3,92% 0,59%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 0,19% 0,02%
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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 

 


