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

S&P 500 EUA 2.495 -0,06% 2,25% 12,34%

Dow Jones EUA 22.380 -0,26% 2,48% 12,94%

Nasdaq EUA 5.888 0,20% 0,96% 21,00%

M EXBOL M éxico 50.792 0,23% -2,88% 5,66%

FTSE R. Unido 7.260 -0,08% -1,43% 5,65%

DAX Alemanha 12.600 0,13% 3,50% 9,90%

CAC 40 França 5.261 -0,05% 3,10% 8,18%

IBEX 35 Espanha 10.162 -0,26% -1,87% 9,11%

FTSE M IB Italia 22.350 0,01% 3,29% 20,08%

PSI Portugal 5.321 0,21% 3,22% 18,24%

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

CSI 300 China 3.821 0,08% 0,66% 15,43%

Shangai Comp China 3.344 0,06% 0,36% 7,73%

Kospi Coreia do Sul 2.374 -0,26% -0,18% 17,17%

Nikkei 225 Japão 20.330 -0,33% 4,51% 6,36%

Topix Japão 1.673 0,00% 4,74% 10,15%

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

Dólar Index 93,074 0,46% 0,36% -8,94%

Euro (USD/EUR) 1,179 -0,52% -1,61% 12,07%

Libra (USD/GBP) 1,342 -0,36% 3,75% 8,74%

Franco Suiço 0,972 0,51% -1,68% 4,88%

Real 3,166 0,19% 0,03% 2,82%

Peso mexicano 17,982 0,32% -0,62% 15,26%

Dólar Australiano 1,268 0,64% 0,99% -8,68%

Iene 111,990 0,23% -2,45% 4,44%

Iuan 6,634 0,18% -0,29% 4,70%

Rúpia 65,451 0,50% -2,35% 3,78%

Lira Turca 3,540 -0,29% -2,70% -0,45%

Rand Sulafricano 13,349 0,13% -2,36% 2,93%

Bom dia, 
  
Resumo: O claro destaque do dia é a fala de Janet Yellen, a presidente do 
banco central americano. Afinal, falará sobre inflação e política monetária, e 
pode dar “pistas” sobre  o futuro das taxas de juros do país. Os mercados, 
diante de uma situação geopolítica que segue delicada, se mantêm na 
defensiva. O dólar segue forte, e as bolsas não mostram direções claras. No 
Brasil, o Planalto adota estratégia de não “apressar” a base, em meio à 2ª 
denúncia contra Temer, ainda em tramitação na Câmara.  
 
Cenário Externo: mercados na “defensiva”, e atenções a Janet Yellen. 
 
Hoje ela fala... A presidente do Fed, Janet Yellen, fará discurso em Ohio 
(13h45), sobre inflação, incertezas e política monetária. Será importante, pois 
pode dar mais “pistas” sobre os próximos passos do Fed. Acreditamos que ela 
manterá a mensagem das últimas semanas e, com isso, continuará “viva” a 
possibilidade de o Fed subir os juros pela 3ª vez neste ano. Hoje, segundo o 
mercado, a probabilidade disso acontecer é de 63%, segundo dados da 
Bloomberg. 
 
Mas ela fica até quando? Segue a dúvida sobre a manutenção de Yellen no 
comando do Fed a partir de fevereiro de 2018, quando vence o seu 1º 
mandato. Trump, o responsável pela decisão, afirmou que irá decidir o 
presidente dos próximos anos no ano que vem. Segundo pesquisa com 
economistas, além de Yellen, os “prováveis” são Kevin Warsh e Gary Cohn.  
 
Otras cositas más... Além da fala de Yellen, outros 3 dirigentes do Fed falam 
hoje: (1) Mester (10h30); (2) Brainard (11h30) e (3) Bostic (12h30). Na agenda 
de indicadores econômicos, há 4 destaques: (1) preços residenciais (10h); (2) 
venda de moradias novas (11h); (3) confiança do consumidor (11h); e (4) 
sondagem industrial do Fed de Richmond (11h).  
 
Não declaramos guerra... A secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah 
Sanders, respondeu  às acusações da Coreia do Norte de que os americanos 
declararam guerra contra o país. “Não declaramos guerra à Coreia do Norte. 
Francamente, essa suposição é absurda”, afirmou. Seguindo linha parecida, 
McMaster, conselheiro de Segurança Nacional, afirmou que os EUA tem “quatro 
ou cinco” opções para resolver o problema com os norte-coreanos. A questão 
geopolítica segue delicada. 
 
Mercados na defensiva... O dólar continua a se valorizar ao redor do mundo, 
mantendo um viés mais negativo para as cotações das commodities. As bolsas 
da Europa não mostram direção muito clara nesta manhã, após sessão também 
mista na Ásia. Ontem, nos EUA, lembramos: os índices S&P 500 e Dow Jones 
fecharam no vermelho. 
 
Brasil: estratégia do Planalto é não “apressar” a base. 
 
Ficou pra hoje... Pela 2ª vez, por falta de quórum – apenas 9 deputados no 
plenário, abaixo dos 51 necessários –, a Câmara não fez a leitura da denúncia 
contra o presidente Temer. Apesar de mais 1 dia de atraso, segue viva a 
expectativa de que os trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
terminem até o dia 12 de outubro e, com isso, a votação no plenário da Câmara 
aconteça até o dia 20. 
 
Multa calma nessa hora... Neste momento, a estratégia do Planalto é a de não 
“apressar” a base (fez isso na última 6ª, e também ontem). Afinal, “isso só vai 
valorizar a base aliada e aumentar o custo”, afirmou uma fonte. Seja como for, 
Temer terá que negociar. Segundo O Globo, pressionado, o presidente irá 
flexibilizar as regras do “Refis” (contra a vontade da equipe econômica), e deve 
anunciar um programa complementar ao Bolsa Família. 



Continuação do cenário Brasil 
 
Situação externa é confortável... Hoje, na agenda de indicadores econômicos, destaque para os dados sobre as contas externas de agosto (10h30). 
Espera-se um déficit de US$400 mi em conta corrente, financiado, com folga, pelos investimentos diretos no país. As transações com o resto do 
mundo, diga-se de passagem, ajudaram o PIB do 2º tri (além do consumo, é claro). 
 
O verão está chegando... Foi confirmado ontem, pelo Ministério de Minas e Energia, que o horário de verão irá do dia 15 de outubro de 2017 a 17 
de fevereiro de 2018. O Planalto até considerou a extinção da medida, após dúvidas sobre a efetividade da mudança de horário, mas voltou atrás.  
 
E os mercados hoje? Acreditamos que se manterá certo ambiente menos favorável por aqui, com viés de baixa em bolsa, e de alta em dólar e juros 
futuros. Ontem, o Ibovespa voltou a ficar abaixo dos 75 mil pontos, em linha com a postura mais “defensiva” dos mercados internacionais. 
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Focus 

Juros 
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P ro jeçõ es

Hoje 7 dias Hoje 7 dias

IPCA (%) - A/A 2,97 3,08 4,08 4,12

IGP-M  (%) - A/A -0,84 -0,85 4,44 4,41

SELIC (%) 7,00 7,00 7,00 7,00

PIB (%) - A/A 0,68 0,60 2,30 2,20

Prod. Ind. (%) - A/A 1,05 1,10 2,40 2,45

Balança com. (US$ bi) 62,00 61,43 50,00 49,70

Câmbio (R$/US$) 3,16 3,20 3,30 3,30

2017 2018

Yield (%) M áx M í n

1 dia (%) 1 dia (bps)

DI jan 18 7,54 -0,20 -1,50 7,55 7,54

DI jan 19 7,33 0,27 2,00 7,35 7,32

DI jan 20 8,16 0,25 2,00 8,18 8,15

DI jan 21 8,84 0,00 0,00 8,88 8,84

DI jan 22 9,28 0,22 2,00 9,32 9,28

DI jan 23 9,53 0,11 1,00 9,57 9,53

DI jan 24 9,73 1,46 14,00 9,70 9,61

DI jan 25 9,89 -0,10 -1,00 9,93 9,89

DI jan 26 10,02 0,00 0,00 10,04 10,02

Variação

8,16

8,84

9,28

9,53

9,73
9,89

10,02

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. É mais um dia de mercados mistos no exterior, com questões 
de geopolítica, e à espera do discurso de Yellen. Por aqui, a tramitação 
da denúncia contra Temer é o tema-chave, e parece impedir que os 
mercados continuem no rali recente  
 

Brasil 
 
Comércio: US$ 1,27 bi na 4ª semana de setembro 
 
Segundo dados divulgados ontem, as exportações e as importações somaram 
US$ 4,81 bi e US$ 3,54 bi, respectivamente. Na soma dos 15 dias úteis do mês 
de setembro, o saldo comercial é de US$ 3,84 bi. No acumulado do ano, o 
saldo é de US$ 51,95 bi, com exportações de US$ 159,97 bi e importações de 
US$ 108,02 bi. Para o ano como um todo, economistas esperam um saldo 
positivo de US$ 62 bi, segundo Boletim Focus.  
 
Boletim Focus: menos inflação, mais PIB, e uma Selic na mesma 
 
Embora tenha sido divulgado ontem, voltamos a comentar aqui sobre o Boletim 
Focus. O mercado revisou para baixo as expectativas de inflação de 2017 e 
2018. Agora, para 2017, espera-se um IPCA de 2,97%, contra 3,08% há 1 
semana. Para 2018, espera-se 4,08%, contra 4,12% há 1 semana. Para o PIB, 
boas notícias: foi revisado para cima, de 0,60% para 0,68% para 2017, e de 
2,20% para 2,30% para 2018. Sobre a Selic? Tudo igual: projetam-se os 
mesmos 7,00% no final deste ano (2ª semana seguida desta projeção) – taxa 
que seria mantida até o final de 2018. 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
 
Ontem, o Ibovespa caiu 1,26%, aos 74,443 mil pontos. O índice não fechava 
abaixo dos 75 mil desde o último dia 14. O dólar subiu 1,11%, cotado a 
R$3,1597. A percepção de risco-país, medida pelo CDS de 5 anos, subiu 1,94%, 
aos 205 pontos base. Por fim, no mercado de juros, os DIs foram pressionados 
para cima, seguindo direções do câmbio e CDS. O DI para jan/21, por exemplo, 
fechou em alta de 11 pontos base, para 8,84%. 

http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170922.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170922.pdf
http://www.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/R20170922.pdf


Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
B3: Algar avalia IPO 
 
A Algar Telecom informou ontem que está avaliando a possibilidade de realizar 
uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A empresa 
afirmou, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que 
já contratou instituições financeiras para assessorá-la na análise e na 
determinação dos termos da eventual oferta. A companhia observou que a 
oferta estará sujeita à concessão dos registros pela CVM, aprovações 
regulatórias e condições do mercado. 
 
Impacto: Positivo. Conforme temos comentado, observamos um aumento nas 
ofertas dos mercados de capitais - Ômega, Carrefour, IRB Brasil e Biotoscana 
realizaram IPO e Camil, Tivit, Eneva e Neoenergia devem ainda completar esse 
ciclo de ofertas no curto prazo. 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. 
 
Cemig: Cia vai emitir R$ 1 bilhão em ações 
 
Ontem, a Cemig anunciou sua proposta de um aumento de capital de R$ 1 
bilhão em assembleia convocada para o dia 26/10. A operação será realizada 
por meio de subscrição particular, com a emissão de até 66.849.505 novas 
ações ordinárias e de até 133.150.495 novas PNs, a R$ 6,57 por ação. Os 
atuais acionistas terão prioridade. A diluição potencial é de 13,7%. 
 
Segundo a Cemig, há um deságio de 20% sobre R$ 8,22, a média das 
preferenciais em 30 dias, pela volatilidade do mercado acionário e para 
estimular a adesão de minoritários. No entanto, informação divulgada no Valor 
mostra que a proposta não teve aprovação unânime no conselho de 
administração. A Andrade Gutierrez, sócia minoritária da companhia, já 
anunciou sua saída do capital da elétrica. Com o desconto no aumento de 
capital, sua fatia de 20% das ações ordinárias deve ser vendida por um valor 
mais baixo. Já o governo de Minas Gerais, que tem 51% das ações ordinárias, 
deve fazer um aporte de recursos na companhia em cerca de R$ 230 milhões. 
Isso porque, pela Constituição de Minas, o governo não pode ficar em posição 
minoritária. 
 
Ontem, o vice-presidente da Câmara, deputado Fabio Ramalho (PMDB-MG), 
disse que a operação tem como objetivo captar recursos para pagar a outorga 
de pelo menos uma das usinas. A intenção é ficar com Jaguara, cujo lance 
mínimo é de R$ 1,9 bilhão, ou Miranda, que deve custar R$ 1,1 bilhão. Sem as 
quatro usinas, a Cemig terá uma redução de 36% em seu parque gerador. Se 
conseguir um acordo, a Cemig tenta disputar outra no leilão, marcado para 
amanhã (27). A ideia é tentar arrematar ao menos uma delas por meio da 
Aliança Energia, empresa que pertence à Vale (55%) e à Cemig (45%). O 
presidente da companhia, Bernardo Alvarenga, chega a Brasília hoje para 
tentar viabilizar o acordo. 
 
Impacto: Marginalmente Negativo. Vemos que a potencial diluição e a oferta a 
saída de acionistas relevantes nesse patamar de preços são sinalizações mais 
negativas. Conforme abordamos nas últimas semanas, a Cemig tenta levantar 
recursos para arrematar a hidrelétrica de Mirando no leilão desta 4ª, enquanto 
a usina de jaguara, a empresa ainda negocia um acordo com a União. No 
entanto, a expectativa do mercado era justamente o avanço do plano de 
desinvestimento da Cemig, sustentado pelo programa de venda de ativos da 
empresa. Vale lembrar que a empresa conta com um alto nível de 
endividamento, e caso se endivide ainda mais para arrematar as usinas no 
leilão, pelo menos agora, pode não ser o momento adequado.  
 
Por outro lado, caso a operação tenha finalidade melhorar a estrutura de 
capital e o caixa da companhia, sem a aquisição de novos ativos, a medida 
tende a ser positiva, ajudando a reduzir a alta alavancagem financeira da 
empresa. Acompanharemos o caso. 
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Hora

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

IBOV Ibovespa 74.443 -1,26% 4,74% 28,23%

IBrX Ibrx 100 30.880 -1,33% 4,73% 28,27%

IM OB Imobiliário 772 -2,84% 5,18% 26,58%

INDX industrial 14.818 -1,82% 5,99% 16,07%

IFNC Financeiro 8.133 -1,46% 5,28% 32,39%

ICON Consumo 3.721 -1,50% 7,02% 19,74%

IM AT M aterias básicos 2.204 -3,04% 1,47% 63,14%

IEE Energia Elétrica 41.341 -1,85% -0,50% 11,54%

UTIL Utilidade Pública 4.151 -1,78% 0,65% 8,97%

IFIX FI Imobiliário 2.210 -0,16% 6,63% 23,23%

IDIV Dividendos 4.136 -1,37% 5,20% 41,62%

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

Cobre (USd/lb.) 293,7 -0,02% -3,91% 16,32%

Ouro (USD/t oz.) 1.304,5 -0,53% 0,51% 11,91%

Prata (USD/t oz.) 17,0 -0,80% -0,71% 4,90%

Plat ina (USD/t oz.) 935,0 -0,97% -4,81% 2,10%

Paládio (USD/t oz.) 909,3 -0,05% -1,86% 32,45%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 58,3 -1,24% 12,14% -0,82%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 51,9 -0,63% 7,83% -9,04%

Gasolina (USd/gal.) 171,0 -0,67% 11,01% 2,41%

Gás Natural (USD/M M Btu) 2,9 0,75% 0,58% -17,62%

Etanol (USD/gal.) 1,5 1,67% 6,97% 2,98%

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

M ilho (USd/bu.) 353,3 -0,14% -0,07% -7,04%

Soja (USd/bu.) 967,8 -0,36% 2,46% -2,17%

Café Robusta (USD/M T) 2.003,0 -0,15% -5,16% -6,88%

Café Arábica (USD/bag) 160,8 -0,25% 0,44% -7,61%

Açúcar (CNY/M T) 6.129,0 -0,71% -4,22% -11,35%

Boi Gordo (USd/lb.) 114,4 -2,55% 4,09% 13,74%



 
Ultrapar: Cade tende a vetar proposta de compra da Liquigás pela Ultragaz 
 
Segundo apurado pelo jornal Valor Econômico, o clima no Cade é pela reprovação da compra da Liquigás pela Ultragaz e já existem empresas se 
movimentando para comprar a subsidiária da Petrobras. O principa ponto de preocupação do Cade é pela concentração no mercado de gás de 
cozinha (GLP) , uma vez que o negócio envolve a junção das duas maiores empresas do setor. De acordo com o Valor, diante da esperada 
negativa, o Cade já foi sondado por um fundo estrangeiro sobre a Liquigás. O movimento foi preliminar, para entender a disposição da agência em 
relação ao assunto e a empresa envolvida analisa neste momento os números da Liquigás para ver se o negócio é viável e interessante. 
 
Impacto: Marginalmente Negativo. Conforme abordamos anteriormente, a Superintendência Geral (SG) do Cade já tinha sugerido a reprovação da 
compra como "a medida mais adequada para o presente caso". O Grupo Ultra e a Liquigás teriam tentado se antecipar de uma eventual reprovação 
do Cade e já estariam conversando sobre possíveis remédios com representantes da superintendência. No entanto, após o parecer técnico da SG, a 
negociação de remédios pode não ser suficientes para evitar essa concentração de mercado. A notícia deve pressionar os papeis da Ultrapar na 
sessão desta 3ª. Já para a Petrobras, o impacto tende a ter um viés mais neutro, visto o interesse de outros players pelo ativo. Acompanharemos o 
caso, e mantemos cautela no curto prazo para o papel. 
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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 

26/set             

08:00 Brasil Sondagem da Construção Set - - - 

08:00 Brasil INCC-M (MoM %) Set - - 0,40% 

10:30 Brasil Nota à Imprensa S. Externo: Transações Correntes (USD bi) Ago - - -$3404M 

10:30 Brasil Nota à Imprensa S. Externo: IDP (USD bi) Ago - - $4093M 

10:00 EUA Preços Residenciais (MoM % a.s.) Jul - 0,24% 0,11% 

10:00 EUA Preços Residenciais (YoY %) Jul - 5,75% 5,65% 

10:30 EUA L. Mester (Fed Cleveland) modera reunião da NABE - - - - 

11:00 EUA Vendas de Novas Moradias (em mil / ano) Ago - 590K 571K 

11:00 EUA Confiança do Consumidor Set - 120 122,9 

11:00 EUA Sondagem Industrial - Richmond Set - 13 14 

11:30 EUA Discurso de L. Brainard (diretoria do Fed) - - - - 

13:00 EUA Discurso de J. Yellen - - - - 

13:30 EUA Discurso de R. Bostic (Fed Atlanta) - - - - 

22:30 China Lucros Totais da Indústria (YoY%) Ago - - 16,50% 



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 1,4315 0,60 7,5103 95,1336 26/09/2017

Treasury 5 anos 1,8432 0,37 4,9180 64,8069 26/09/2017

Treasury 10 anos 2,2198 0,00 2,4886 40,1477 26/09/2017

Treasury 30 anos 2,7584 -0,11 0,4187 18,8709 26/09/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,1921 -0,31 -541,6092 63,5484 26/09/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0390 14,71 -64,4809 112,0743 26/09/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,3709 -0,46 -9,1154 1649,5283 26/09/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,8461 -0,67 -6,1245 44,1643 26/09/2017

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

México 6,7970 0,16 -0,5710 10,2510 26/09/2017

Ásia

Japão 0,0340 21,43 78,9470 153,1250 26/09/2017

Hong Kong 1,6180 -1,82 0,1860 52,3540 26/09/2017

China 3,6210 0,42 -1,6300 32,6860 26/09/2017

Índia 6,6690 0,76 2,0040 -1,7680 26/09/2017

Austrália 2,7710 -1,04 4,7640 40,6600 26/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,3210 -0,98 25,4510 89,5270 26/09/2017

Alemanha 0,4020 0,50 5,7890 446,5520 26/09/2017

França 0,6980 -0,14 0,4320 281,4210 26/09/2017

Espanha 1,6090 -0,92 0,0000 75,2720 26/09/2017

Italia 2,1110 0,19 0,4760 78,2940 26/09/2017

Portugal 2,4150 -1,43 -15,8540 -28,5710 26/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,5790 0,35 -2,0300 550,5620 26/09/2017

Bélgica 0,6920 -0,43 -1,8440 481,5130 26/09/2017

Eslováquia 0,8200 -5,42 3,9290 170,6270 25/09/2017

Eslovénia 0,9930 0,40 -1,5860 55,3990 26/09/2017

Finlandia 0,5720 0,00 41,9350 11340,0000 26/09/2017

Grécia 5,6250 1,24 1,5160 -33,0280 26/09/2017

Irlanda 0,7110 -0,56 -4,1780 98,6030 26/09/2017

Malta 1,3500 -1,46 6,2992 51,6854 26/09/2017

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

México 115,62 0,26 8,59 -57,76 26/09/2017

Chile 62,29 0,37 2,52 -26,55 26/09/2017

Brasil 205,00 -0,11 2,56 -74,17 26/09/2017

Peru 86,38 0,03 12,58 -24,47 26/09/2017

Colômbia 129,46 -0,13 1,24 -49,68 26/09/2017

Venezuela 5394,22 0,31 6,95 1952,74 26/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 26/09/2017

Alemanha 12,95 6,13 -2,01 -5,54 26/09/2017

França 20,55 -1,53 -0,57 -8,40 26/09/2017

Espanha 63,17 -4,61 -9,29 -15,98 26/09/2017

Italia 145,09 1,08 -0,08 4,03 26/09/2017

Portugal 130,63 -8,28 -19,96 -171,23 26/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 17,55 -8,11 -0,69 -7,79 26/09/2017

Dinamarca 15,39 -0,42 -6,35 -8,30 26/09/2017

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 20.795 7.375 13.420 (3.165) (2.045) (1.430)

Investidor Estrangeiro 163.233 185.978 (22.745) (145) 9.587 (46.111)

Investidor inst itucional 216.498 221.946 (5.448) 1.780 (31.237) 26.231

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 6.157.555 6.931.572 (774.017) 95.978 206.196 12.861

Investidor Estrangeiro 4.557.462 4.673.787 (116.325) (77.812) 146.812 358.532

Investidor inst itucional 11.705.787 10.675.339 1.030.448 10.164 (365.344) (383.611)

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 259.585 174.823 84.762 (16.600) (12.730) 62.919

Investidor Estrangeiro 192.964 246.496 (53.532) (3.666) (27.190) (40.491)

Investidor inst itucional 280.578 325.353 (44.775) 20.956 42.875 (14.433)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.267.461 1.356.740 (89.279) (157) (1.279) (58.772)

Investidor Estrangeiro 952.125 639.018 313.107 154 2.238 58.924

Investidor inst itucional 964.837 1.212.966 (248.129) (6) (12.142) (16.893)

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.527.046 1.531.563 (4.517) (16.757) (14.009) 4.147

Investidor Estrangeiro 1.145.089 885.514 259.575 (3.512) (24.952) 18.433

Investidor inst itucional 1.245.415 1.538.319 (292.904) 20.950 30.733 (31.326)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 9,95% 0,99%

10% CCRO3 CCR 2,69% 0,27%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 1,52% 0,15%

10% KLBN11 Klabin 11,74% 1,17%

10% EQTL3 Equatorial -0,07% -0,01%

10% IGTA3 Iguatemi 3,85% 0,39%

10% ITSA4 Itaúsa 7,94% 0,79%

10% M RVE3 M RV 0,82% 0,08%

10% PETR4 Petrobras 16,04% 1,60%

10% VALE3 Vale -11,37% -1,14%

Desempenho 25/set Setembro

Guide -1,73% 4,31%

Ibovespa -1,26% 5,09%
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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 3,96% 0,79%

20% CPLE6 Copel 0,38% 0,08%

20% CSAN3 Cosan -2,02% -0,40%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 4,50% 0,90%

20% TAEE11 Taesa -1,64% -0,33%

Desempenho 25/set Setembro

Guide -1,23% 1,04%

IDIV -1,37% 5,89%

Desempenho 25/set Setembro

Guide -2,01% 3,33%

Ibovespa -1,26% 5,09%

Desempenho 25/set Setembro

Guide -0,46% 3,71%

IFIX -0,16% 6,06%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BTOW3 B2W Digital 8,00% 0,80%

10% BVM F3 B3 9,95% 0,99%

10% CESP6 Cesp -2,44% -0,24%

10% EQTL3 Equatorial -0,07% -0,01%

10%  GGBR4 Gerdau -7,43% -0,74%

10% KLBN11 Klabin 11,74% 1,17%

10% M OVI3 M ovida -8,01% -0,80%

10% M RVE3 M RV 0,82% 0,08%

10% PETR4 Petrobras 16,04% 1,60%

10%  VIVT4 Vivo 4,69% 0,47%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 5,18% 1,29%

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

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 0,76% 0,15%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 8,02% 1,20%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices 4,61% 0,69%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 1,80% 0,18%
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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 

 


