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

S&P 500 EUA 2.446 0,18% -0,91% 9,87%

Dow Jones EUA 21.838 -0,10% 1,59% 10,21%

Nasdaq EUA 5.869 0,35% -1,10% 20,63%

M EXBOL M éxico 51.358 -0,23% -0,61% 10,55%

FTSE R. Unido 7.416 0,49% 1,66% 7,22%

DAX Alemanha 12.221 0,34% 0,25% 6,59%

CAC 40 França 5.126 0,23% -0,02% 5,41%

IBEX 35 Espanha 10.401 0,68% -0,08% 11,68%

FTSE M IB Italia 21.865 1,14% 2,71% 16,91%

PSI Portugal 5.172 -0,35% -2,30% 14,55%

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

CSI 300 China 3.735 -0,57% -0,24% 12,83%

Shangai Comp China 3.272 -0,49% 0,64% 5,41%

Kospi Coreia do Sul 2.376 0,40% -3,09% 17,24%

Nikkei 225 Japão 19.354 -0,42% -3,11% 1,25%

Topix Japão 1.592 -0,49% -1,81% 4,85%

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

Dólar Index 93,221 0,08% -0,80% -8,79%

Euro (USD/EUR) 1,180 -0,08% 1,33% 12,17%

Libra (USD/GBP) 1,283 0,21% -1,54% 3,95%

Franco Suiço 0,964 -0,13% -1,85% 5,72%

Real 3,143 0,03% 0,10% 3,56%

Peso mexicano 17,661 -0,14% 0,37% 17,36%

Dólar Australiano 1,267 0,17% 0,41% -8,75%

Iene 109,380 0,31% 1,57% 6,93%

Iuan 6,662 0,04% 1,35% 4,26%

Rúpia 64,033 -0,13% 0,48% 6,08%

Lira Turca 3,479 -0,03% 2,23% 1,28%

Rand Sulafricano 13,208 0,33% -1,86% 4,03%

Bom dia, 
  
Resumo: Vamos observando um dia mais positivo para ativos de risco. Menor 
aversão a risco se reflete na queda das cotações do ouro, e alta das bolsas da 
Europa. De qualquer forma, investidores estão atentos às ameaças de Trump, e 
esperam discursos de Yellen e Draghi – 3 pessoas que tem grande influencia 
nos mercados internacionais. Aqui, no Brasil, se houver quórum na Câmara 2 
MPs podem avançar. A denúncia contra Temer (da PGR) deve vir em 2 
semanas.  
 
Cenário Externo: à espera de Yellen e Draghi, mas cuidado com Trump. 
 
Baixa aversão a risco no exterior. As bolsas europeias avançam, após quedas 
nas bolsas de Japão e China. Futuros americanos operam em alta, sinalizando 
melhor abertura hoje. O petróleo (Brent) opera acima de US$52/barril, mas o 
minério de ferro voltou a cair na China (-0,85%, em US$77,16/tonelada). Seja 
como for, é dia de queda da percepção de risco.  
 
Jackson Hole – 1º dia. Começa hoje o encontro organizado pelo Fed de Kansas, 
que desde 1978 reúne economistas, representantes dos bancos centrais e 
acadêmicos, para discutir temas e trabalhos relevantes. O encontro tem sido 
utilizado por banqueiros centrais para dar sinalizações importantes ao mercado. 
É isto o que mais importa: o que dirão Janet Yellen (presidente do BC 
americano) e Mario Draghi (presidente do BC europeu)? 
 
“Estabilidade financeira” é tema-quente. Este será o tema da fala de Yellen, em 
Jackson Hole. Em tempos de juros ainda muito baixos ao redor do mundo, 
recuperação econômica no pós-crise financeira dos EUA, e elevado apetite por 
risco dos investidores, o tema tem ganhado importância. Seja como for, há 
mais ansiedade para o discurso de Draghi.  
 
E se fechamos a lojinha? O presidente Trump aumentou o tom, e ameaçou 
fechar o governo – o chamado “shutdown”, em inglês –, caso os congressistas 
não aprovem a construção do muro na fronteira com o México. Isto colocaria 
um pausa a diversas atividades públicas, algo que já aconteceu anos atrás. 
Para evitar o shutdown, o Congresso precisa aprovar, nas próximas semanas, 
uma extensão do “teto da dívida”, que em breve será atingido. 
 
Na agenda “macro” de hoje dos EUA: (1) pedidos de auxílio desemprego 
(9h30); (2) venda de moradias usadas (11h); e (3) sondagem industrial do Fed 
de Kansas (12h). Lembrando que começa hoje o encontro de Jackson Hole, que 
vai até sábado, dia 26. 
 
Brasil: à espera de denúncia da PGR, governo tenta avançar com MPs. 
 
Calma: virá em até 2 semanas. Segundo matéria do Valor, Rodrigo Janot (PGR) 
deve enviar uma nova denúncia contra Temer em breve. Não está claro se 
estará baseada em acusações de “obstrução à Justiça” ou “organização 
criminosa”, nem se elementos da delação de Eduardo Cunha (ex-presidente da 
Câmara) poderiam entrar aqui – delação que está em negociação. 
 
Para os próximos meses/anos: 57 novos projetos. O governo anunciou ontem 
um pacote de 57 ativos que serão incluídos no PPI (Programa de Parcerias de 
Investimentos) para concessão, venda ou leilão. Temer chefiou a reunião. Entre 
estes, há 14 aeroportos, a Casa da Moeda e a Lotex. A expectativa de 
arrecadação? R$40 bi. Quanto aos leilões da Cemig? A decisão segue no STF, 
não há definições pós-suspensão, e por isso nem entrou na lista de ontem. 
 



Continuação do cenário Brasil 
 
Para hoje: a TLP. Após aprovação na Comissão Especial, Rodrigo Maia (DEM-RJ) adiou para as 10h30 de hoje a votação no plenário da Câmara da 
MP 777, que cria a TLP (Taxa de Longo Prazo). Espera-se que o texto-base seja votado hoje (se houver quórum), mas que os destaques fiquem 
para a próxima semana. 
 
Para hoje: o “Novo Refis”. Aqui, a probabilidade disto acontecer hoje é ainda menor, em nossa opinião. Mas é outra intenção de Maia: colocar em 
votação a MP do “novo Refis”, o programa de parcelamento tributário de devedores da União. O governo espera arrecadar R$10 bi.  
 
Sem a tal da “escadinha”. Em reunião regular com economistas em SP, o diretor do BC Carlos Viana fez alguns comentários, ontem, além de ouvir 
aos presentes. Segundo ele, o BC "não tem compromisso com 'escadinha'". Ou seja: não tem compromisso com um suave término do ciclo de 
cortes de juros. Hoje, economistas projetam uma Selic de 7,5% até o final do ano. Temos um viés de baixa, com a possibilidade de que esta fique 
mais próxima de 7,0%. 
 
Mais: Viana acredita que os juros ex-ante de hoje – ao redor de 3,3% -- já estão em terreno expansionista (ou seja, abaixo do “neutro”). Nos 
próximos meses/anos, portanto, precisará haver alguma normalização (a volta ao nível neutro). Aqui, 2 possibilidades: (i) ou o juro neutro recua 
(num cenário de aprovação de reformas), ou a Selic precisará ter alguma elevação futura.  
 
E os mercados hoje? Esperamos hoje um dia mais favorável por aqui, com viés de alta em bolsa, e de baixa em dólar e juros futuros. Destaque 
para os dados de crédito, que devem mostrar alguma recuperação das operações em julho (10h30).  
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P ro jeçõ es

Hoje 7 dias Hoje 7 dias

IPCA (%) - A/A 3,51 3,50 4,20 4,20

IGP-M  (%) - A/A -0,72 -0,70 4,44 4,44

SELIC (%) 7,50 7,50 7,50 7,50

PIB (%) - A/A 0,34 0,34 2,00 2,00

Prod. Ind. (%) - A/A 1,10 1,03 1,85 2,01

Balança com. (US$ bi) 61,90 61,00 48,00 48,50

Câmbio (R$/US$) 3,23 3,25 3,39 3,40

2017 2018

Yield (%) M áx M í n

1 dia (%) 1 dia (bps)

DI jan 18 7,94 -0,38 -3,00 7,95 7,94

DI jan 19 7,90 -0,50 -4,00 7,91 7,89

DI jan 20 8,72 -0,46 -4,00 8,74 8,70

DI jan 21 9,34 -0,43 -4,00 9,37 9,33

DI jan 22 9,74 -0,41 -4,00 9,76 9,74

DI jan 23 9,96 -0,40 -4,00 10,00 9,95

DI jan 24 10,16 -0,78 -8,00 # N/A N/A # N/A N/A

DI jan 25 10,25 -0,49 -5,00 10,28 10,25

DI jan 26 10,37 -0,72 -7,50 10,38 10,35

Variação

8,72

9,34

9,74
9,96

10,16 10,25
10,37

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. O governo tenta avançar na agenda das MPs, embora a falta 
de quórum possa acabar deixando votações na Câmara para a próxima 
semana. Enquanto isso, investidores não podem deixar o cenário 
externo de lado. Afinal, sinalizações importantes, especialmente vindas 
dos principais BCs do mundo (EUA e Europa), podem fazer muito preço 
nos próximos dias. 
 
 

Brasil 
 
Governo tenta avançar com MPs 
MP 777, da “TLP”, e MP 783, do “novo Refis” podem ser votadas hoje na 
Câmara. A 1ª é mais provável do que a 2ª, em nossa opinião. Aliás, não está 
claro nem se haverá quórum suficiente para votar a 1ª, que já passou ontem 
pela Comissão Especial. O governo tem algumas semanas para avançar neste 
front econômico (a MP 777 caduca dia 7 de setembro, a MP 783 caduca dia 11 
de outubro), enquanto não chega nova denúncia da PGR contra Temer – algo 
que pode, mais uma vez, mudar o foco principal de Brasília. 
 
Viana fala que não precisa de “escadinha” 
Em reunião regular com economistas em SP, o diretor do BC Carlos Viana fez 
alguns comentários, ontem, além de ouvir aos presentes. Segundo ele, o BC 
"não tem compromisso com 'escadinha'". Ou seja: não tem compromisso com 
um suave término do ciclo de cortes de juros. Hoje, economistas projetam uma 
Selic de 7,5% até o final do ano (último Boletim Focus). Temos um viés de 
baixa, com a possibilidade de que esta fique mais próxima de 7,0% até lá, 
considerando números fracos de inflação e sem choques externos. Abaixo de 
7% já começa a se tornar muito pouco provável.  
 
Afinal, Viana acredita que os juros ex-ante de hoje – ao redor de 3,3% -- já 
estão em terreno expansionista (ou seja, abaixo do “neutro” e, portanto, tende 
a contribuir para impulsionar a atividade e a inflação). Nos próximos 
meses/anos, portanto, precisará haver alguma normalização da política 
monetária (a volta ao nível neutro da taxa de juros). Aqui, existem 2 
possibilidades claras: (i) ou o juro neutro recua (num cenário de aprovação de 
reformas, por exemplo), ou a meta Selic precisará ter alguma elevação. Ambas 
as “soluções” trariam a diferença entre o juro nominal (Selic) e o juro neutro 
mais próximo de zero, e evitariam um sobreaquecimento da economia e/ou 
elevação da inflação.  
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
O Ibovespa, embora tenha mostrado alguma fraqueza no início da sessão de 
ontem, voltou a terminar em alta: +0,67%, ais 70,477 mil pontos. A percepção 
de risco-país (CDS de 5 anos) recuou 1,71%, aos 199 pontos base. O dólar caiu 
0,65%, cotado a US$3,1424. Por fim, os DIs também foram pressionados para 
baixo neste contexto. O DI para jan/21 caiu 11 pontos base, para 9,38%.  
 

Cenário Externo 
 
Inflação baixa, de ambos os lados do Atlântico 
Num texto interessante de ontem, o economista renomado Mohamed El-Erian 
aborda o tema da “inflação baixa” – tema que tanto o BC dos EUA quanto o BC 
da Europa abordaram em suas últimas reuniões de política monetária. Afinal, 
ambos buscam explicações para tais níveis, ainda tão baixos, a despeito da 
recuperação econômica que tem sido observada. Seja como for, isto é algo que 
pode – e, na percepção do mercado, deve – manter o Fed (o BC americano) 
mais cauteloso nos próximos meses. É, no fundo, algo que impedirá que o Fed 
eleve as taxas de juros nos EUA pela 3ª vez neste ano. Isto faz parte do 
cenário-base do Fed, mas o mercado atribui a isto, hoje, uma probabilidade de 
apenas 37%, segundo dados da Bloomberg. 

 

https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-08-23/the-lowflation-demon-that-vexes-central-banks


Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

Eletrobras: “Esqueletos” assombram plano de privatização da Eletrobras 
 
Conforme abordou o jornal Valor Econômico, os investidores interessados em 
comprar as participações no capital da Eletrobras, deverão ficar atentos aos 
passivos da companhia. A estatal tem R$ 64,5 bilhões em contingências 
(incluindo suas subsidiárias), que ainda não contava o provisionamento no 
balanço de junho. A maior parte delas se refere a disputas cíveis, de R$ 51,1 
bilhões, enquanto o contencioso tributário soma R$ 9,1 bilhões e o trabalhista, 
R$ 4,3 bilhões. Considerando apenas os dados da holding, são R$ 17 bilhões 
não provisionados, sendo R$ 13,4 bilhões em questões cíveis, R$ 2,7 bilhões 
em trabalhistas e R$ 907 milhões em tributárias. O valor de mercado da 
empresa na bolsa ontem era de R$ 26 bilhões. 
 
Além disso, existe uma "class action" (ação coletiva), onde a empresa é ré nos 
Estados Unidos em função da operação Lava-Jato. Se for condenada, pode ter 
que indenizar compradores de ADRs, em uma conta cujo valor ainda não foi 
estimado. No Brasil, a Lava-Jato também traz riscos relevantes aos 
investidores. A própria Eletrobras conduz uma investigação interna. A empresa 
já afastou o ex-diretor de geração Valter Cardeal e também Adhemar Palocci, 
que era diretor da Eletronorte. Em Furnas, onde era grande a influência do ex-
deputado Eduardo Cunha, o MPF do Rio de Janeiro investiga o investimento na 
hidrelétrica Serra do Facão. 
 
Com relação a venda de ativos, a Eletrobras tem sociedade em 178 empresas. 
Não estão nessa lista as subsidiárias integrais Furnas, Eletronorte e Chesf. 
Segundo o Ferreira Jr., presidente da estatal, 74 ativos serão vendidas 
separadamente. Para as distribuidoras, serão privatizadas até dezembro deste 
ano 6 distribuidoras de energia: Ceal (AL); Cepisa (PI); Eletroacre (AC); Ceron 
(RO); CER (RR) e Amazonas (AM). Ganho de eficiência: nas despesas 
operacionais, a redução no custo com a folha de pagamentos pode chegar a R$ 
900 milhões ao ano. Os 2.200 cargos de gerência caíram para 1.500 e diversas 
funções foram extintas. Dos 17.200 empregados, restarão 12.000 até meados 
de 2018. 
 
Impacto: Neutro. Conforme abordamos nos últimos dias, ainda faltam detalhes 
de como se dará a privatização da Eletrobras. Alguns pontos a serem 
esclarecidos podem impactar na avaliação da empresa ou causar alguns 
atrasos no processo: (1) Eletrobras privatizada terá autorização de vender a 
preços de mercado (hoje bem abaixo da tarifa de cotas)?; (2) quem ficará 
responsável pelos litígio da Eletrobras?; (3) Eletrobras, de fato, manterá em 
curso seu plano de vendas de ativos e plano de ação traçado por Ferreira 
Junior para recuperar a companhia? 
 
No entanto, ressaltamos que a medida é positiva, fortalecerá o sistema e 
eliminará componentes políticos que interferem no dia a dia de importantes 
fornecedoras de energia no país. A Eletrobras privatizada pode ter objetivos 
mais alinhados à indústria, com governança e processo administrativo mais 
fortes. Em uma eventual oferta primária, o caixa da empresa se reforçaria, 
equilibraria melhor o balanço da estatal e aumentaria a capacidade de 
investimento. No médio prazo, deve haver redução de encargos, que hoje 
representam metade da tarifa, o que poderia se refletir em preços mais baixos.  
 
Quanto ao processo de venda de ativos, chamamos a atenção para as 
distribuidoras, onde Equatorial pode ser uma das candidatas a garimpar parte 
dos ativos. A empresa segue bem posicionada para manter seus investimentos 
e participar de fusões e aquisições do setor. A empresa conta com uma 
alavancagem financeira relativamente baixa, o que aumenta a probabilidade e 
capacidade em adquirir novos ativos, além de já possuir o know how no 
segmento e em reestruturação de companhias com baixa eficiência.  
 

4 

3,100

3,125

3,150

3,175

9:00 11:00 13:00 15:00 17:00

B
R

L
/

U
S

D

Hora

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

IBOV Ibovespa 70.478 0,67% 8,26% 22,11%

IBrX Ibrx 100 29.227 0,65% 7,87% 22,22%

IM OB Imobiliário 727 -0,27% 1,66% 16,52%

INDX industrial 13.806 0,43% 7,99% 8,68%

IFNC Financeiro 7.737 0,81% 8,35% 26,07%

ICON Consumo 3.438 0,71% 9,14% 12,88%

IM AT M aterias básicos 2.128 1,20% 9,84% 56,03%

IEE Energia Elétrica 41.580 -0,36% 3,40% 14,49%

UTIL Utilidade Pública 4.104 -0,94% 2,74% 10,01%

IFIX FI Imobiliário 2.067 0,03% 0,40% 18,18%

IDIV Dividendos 3.920 0,74% 7,35% 34,68%

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

Cobre (USd/lb.) 301,8 0,50% 9,45% 19,52%

Ouro (USD/t oz.) 1.292,6 -0,16% 2,53% 10,89%

Prata (USD/t oz.) 17,0 -0,47% 3,05% 5,11%

Plat ina (USD/t oz.) 981,2 0,03% 5,25% 7,60%

Paládio (USD/t oz.) 935,2 0,24% 10,15% 36,46%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 52,5 -0,11% 7,56% -10,71%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 48,3 -0,33% 3,74% -15,40%

Gasolina (USd/gal.) 163,9 1,24% 6,87% -9,11%

Gás Natural (USD/M M Btu) 2,9 0,68% 2,29% -17,00%

Etanol (USD/gal.) 1,5 0,68% -2,50% 0,61%

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

M ilho (USd/bu.) 356,3 0,14% -8,83% -6,25%

Soja (USd/bu.) 942,0 0,43% -6,73% -4,78%

Café Robusta (USD/M T) 2.109,0 0,43% 1,05% -1,95%

Café Arábica (USD/bag) 157,0 0,03% -3,74% -9,80%

Açúcar (CNY/M T) 6.329,0 0,02% 1,67% -8,46%

Boi Gordo (USd/lb.) 106,2 -1,44% -9,56% 5,73%



Fibria: Companhia iniciou operações de nova linha de produção  
 
Segundo comunicado ao mercado, ontem a Fibria iniciou as operações da sua nova linha de produção de celulose branqueada de eucalipto, objeto 
do Projeto Horizonte 2, localizada no município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. A nova fábrica, a maior linha única de produção de celulose do mundo, irá adicionar 1,95 milhão de toneladas de 
celulose/ano na capacidade produtiva da Fibria, com geração excedente de energia de 130 MW. Com isso, a unidade de Três Lagoas amplia sua 
capacidade nominal de produção para 3,25 milhões de toneladas de celulose/ano, enquanto a Companhia atinge uma capacidade nominal total de 
produção de 7,25 milhões de toneladas de celulose/ano.   
 
 
Oi: Credores oferecem proposta para a recuperação judicial da empresa  
 
Segundo comunicado ao mercado, os dois maiores grupos de credores da Oi anunciaram ontem que chegaram a um acordo para uma proposta 
conjunta de reestruturação da companhia.  
 
O acordo envolve o International Bondholder Committee e o grupo Ad-hoc. Ambos detém mais de R$22,6 bilhões (6,6 bilhões de dólares) em dívida 
da Oi, ou seja, mais que um terço do total de 65 bilhões de reais em débitos declarados pela operadora na recuperação judicial. 
 
A proposta envolve uma injeção de 3 bilhões de reais em capital novo na operadora, que será garantida integralmente pelo alguns membros do 
grupo de credores que acertou o acordo. Além disso, está prevista uma troca de 26,1 bilhões de reais em títulos de dívida da Oi por 88 por cento 
do capital da companhia já reestruturada. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. Esta é mais uma tentativa para buscar uma solução para o processo de recuperação judicial que já se estende 
por 14 meses. Uma série de disputa entre credores e acionistas tem acontecido, inclusive com a possibilidade do governo intervir, caso não 
aconteça um acordo que permita um plano de reestruturação para a companhia. Segundo o jornal “O Globo” , “autoridades enviaram um feedback 
muito positivo sobre nosso plano, que deve destravar o processo de uma vez por todas e fazer a Oi negociar uma solução definitiva para isso”. 
Vamos  continuar a acompanhar o caso.  
 
 
Vulcabras: Com oferta, Vulcabras busca quitar dívida com controlador e investir 
 
Conforme apurou o Valor, a fabricante de calçados Vulcabras pretende usar parte dos recursos levantados da oferta de ações para pagar dívidas 
com seus acionistas e controladores, além de investir na modernização e ampliação da fábrica e no desenvolvimento de produtos. Por enquanto, 
não há definição de qual percentual dos recursos captados será usado para cada finalidade.  
 
Mais sobre a empresa: No ano passado, após forte reestruturação da Companhia, a Vulcabras voltou registrar resultados positivos depois de cinco 
anos consecutivos de prejuízo. O processo de reformulação dos negócios, que contou com o auxílio da consultoria Galeazzi & Associados, envolveu 
o fechamento de 20 das 26 fábricas e de 30 mil vagas de trabalho. Hoje, o carro-chefe da Vulcabras, é a marca de tênis Olympikus, responsável 
por 82% do faturamento líquido da empresa no 1S17. No entanto, a companhia quer fortalecer a marca Azaleia, a partir de um reposicionamento 
da marca e da expansão do portfólio de produtos. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. A companhia pretende reduzir seu índice de endividamento e aumentar seu patrimônio líquido a partir da oferta 
de ações. A empresa já é negociada em bolsa, mas tem pouca liquidez. Com esse tipo de operação, a empresa deve obter maior liquidez dos 
papéis, visando valorizar os ativos negociados na bolsa. 
 
Para a B3, o fato também é positivo. Além de Vulcabras, outras companhias já iniciaram o processo para lançar suas ações na bolsa de valores. A 
empresa de energia Eneva, a Tivit, de tecnologia, a fabricante e distribuidora de alimentos Camil também fazem parte do rol de empresas que já 
divulgaram seus prospectos na Comissão de Valores Mobiliários. Vemos a atual janela de agosto e outubro como muito propícias ao aumento das 
ofertas. 
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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 

24/ago             

10:30 Brasil Nota à Imprensa: Pol. Monetária e Op. De Crédito Jul - - 0,40% 

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

09:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego  18-ago - - - 

11:00 EUA Vendas de Moradias Usadas  Jul - 5,56M 5,52M 

12:00 EUA Sondagem Industrial - Kansas City Ago - - 10 



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 1,3297 1,88 -1,9901 74,5471 24/08/2017

Treasury 5 anos 1,7686 1,42 -2,8989 54,5169 24/08/2017

Treasury 10 anos 2,1886 1,04 -2,9532 40,1960 24/08/2017

Treasury 30 anos 2,7608 0,54 -2,6001 22,8606 24/08/2017

TIPS (inflação) 2 anos 0,0392 151,28 -64,8115 111,5192 24/08/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0997 25,41 -34,9217 146,0295 24/08/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,4210 4,83 -10,7105 557,8125 24/08/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,9074 1,50 -6,3087 54,3197 24/08/2017

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

México 6,8290 0,06 -0,6980 15,9230 24/08/2017

Ásia

Japão 0,0270 -28,95 -62,5000 139,7060 24/08/2017

Hong Kong 1,5910 0,70 3,8510 72,1860 24/08/2017

China 3,6700 0,08 2,3420 31,9670 24/08/2017

Índia 6,5380 0,00 1,9330 -8,3670 24/08/2017

Austrália 2,6340 -1,46 -1,6430 42,9970 24/08/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,0670 0,76 -10,1850 92,9480 24/08/2017

Alemanha 0,3830 1,59 -24,6060 530,3370 24/08/2017

França 0,6940 1,46 -7,4670 385,3150 24/08/2017

Espanha 1,6040 2,04 8,0130 72,1030 24/08/2017

Italia 2,1180 -0,09 3,0660 88,0990 24/08/2017

Portugal 2,8390 0,78 -2,2380 -4,5710 24/08/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,5800 1,58 -12,9130 404,3480 24/08/2017

Bélgica 0,7030 1,44 -9,2900 432,5760 24/08/2017

Eslováquia 0,7980 -1,60 -7,9580 215,4150 23/08/2017

Eslovénia 1,0040 -1,67 -15,2030 33,1560 24/08/2017

Finlandia 0,3980 1,02 -20,5590 541,9350 24/08/2017

Grécia 5,5490 -0,25 5,5950 -30,9400 24/08/2017

Irlanda 0,7340 0,55 -9,3830 78,1550 24/08/2017

Malta 1,2500 0,00 -3,8462 35,8696 24/08/2017

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

México 106,16 -0,23 -0,32 -31,17 24/08/2017

Chile 61,69 -0,23 -6,85 -11,00 24/08/2017

Brasil 198,46 -0,60 -7,02 -59,51 24/08/2017

Peru 76,93 -0,66 -8,27 -24,54 24/08/2017

Colômbia 128,15 -0,23 -3,53 -42,20 24/08/2017

Venezuela 5096,68 -0,07 22,61 1415,34 24/08/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 24/08/2017

Alemanha 13,54 2,14 2,27 -3,15 24/08/2017

França 20,80 -0,48 14,88 -8,68 24/08/2017

Espanha 69,24 -2,85 8,70 -12,45 24/08/2017

Italia 146,27 -0,44 9,36 8,66 24/08/2017

Portugal 165,32 -0,46 -1,35 -132,30 24/08/2017

Europa - Periféricos

Áustria 18,52 5,17 14,30 -8,90 24/08/2017

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 20.095 7.005 13.090 2.550 5.345 (215)

Investidor Estrangeiro 178.583 148.216 30.367 (6.726) (9.997) (94.863)

Investidor inst itucional 159.615 195.140 (35.525) 4.186 7.047 102.923

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 5.984.606 6.739.686 (755.080) 75.778 79.581 520.720

Investidor Estrangeiro 4.194.193 4.584.266 (390.073) (33.558) (245.072) (489.347)

Investidor inst itucional 11.539.671 10.248.014 1.291.657 (43.273) 159.323 (31.252)

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 184.661 204.038 (19.377) 20.230 22.640 (81.572)

Investidor Estrangeiro 167.668 155.168 12.500 (19.326) (38.192) 119.122

Investidor inst itucional 175.796 190.809 (15.013) (1.094) 16.312 (54.015)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.280.966 1.301.421 (20.455) 244 831 690

Investidor Estrangeiro 833.029 588.724 244.305 (193) (139) (66.951)

Investidor inst itucional 900.910 1.132.315 (231.405) (50) (686) 70.878

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.465.627 1.505.459 (39.832) 20.474 23.471 (80.882)

Investidor Estrangeiro 1.000.697 743.892 256.805 (19.519) (38.331) 52.171

Investidor inst itucional 1.076.706 1.323.124 (246.418) (1.144) 15.626 16.863

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 11,47% 1,15%

10% CCRO3 CCR 3,10% 0,31%

10% CSAN3 Cosan 4,38% 0,44%

10% KLBN11 Klabin 9,56% 0,96%

10% EQTL3 Equatorial 9,07% 0,91%

10% HYPE3 Hypermarcas 3,79% 0,38%

10% IGTA3 Iguatemi -0,41% -0,04%

10% ITSA4 Itaúsa 10,70% 1,07%

10% M RVE3 M RV -8,51% -0,85%

10% VALE3 Vale 3,96% 0,40%

Desempenho 23/ago Agosto

Guide 0,66% 4,71%

Ibovespa 0,67% 6,91%
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Carteira Dividendos 

Fonte: Bloomberg 

Carteira Titulares do Mês 

Carteira Fundos Imobiliários 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg 

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

20% CSAN3 Cosan 4,38% 0,88%

20% CGAS5 Comgás 17,06% 3,41%

20% DIRR3 Direcional -5,11% -1,02%

20% M PLU3 M ult iplus -7,64% -1,53%

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

Desempenho 23/ago Agosto

Guide -0,35% 1,55%

IDIV 0,74% 7,33%

Desempenho 23/ago Agosto

Guide -0,01% 6,55%

Ibovespa 0,67% 6,91%

Desempenho 23/ago Agosto

Guide 0,07% 0,92%

IFIX 0,03% 0,02%

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

10% BVM F3 B3 11,47% 1,15%

10% CVCB3 CVC Brasil 2,64% 0,26%

10% EQTL3 Equatorial 9,07% 0,91%

10% GUAR3 Guararapes 12,27% 1,23%

10% JSLG3 JSL 0,52% 0,05%

10% KLBN11 Klabin 9,56% 0,96%

10% KROT3 Kroton 18,70% 1,87%

10% M RFG3 M arfrig 10,59% 1,06%

10% M RVE3 M RV -8,51% -0,85%

10% SM LE3 Smiles -0,84% -0,08%

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

20% BRCR11 BC Fund 0,55% 0,11%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 2,60% 0,52%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 1,40% 0,21%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ice 0,70% 0,11%

10% BCFF11B BTG Pactual FoF -1,00% -0,10%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 1,71% 0,17%
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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. “ 
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