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

S&P 500 EUA 2.500 -0,18% 2,38% 12,54%

Dow Jones EUA 22.418 0,84% 2,83% 13,13%

Nasdaq EUA 5.921 -0,33% 1,18% 21,67%

M EXBOL M éxico 50.556 -0,52% -3,33% 5,17%

FTSE R. Unido 7.253 -0,19% -1,53% 5,54%

DAX Alemanha 12.673 0,17% 4,45% 10,54%

CAC 40 França 5.278 0,00% 3,92% 8,53%

IBEX 35 Espanha 10.322 -0,30% 0,28% 10,83%

FTSE M IB Italia 22.515 -0,15% 4,22% 20,96%

PSI Portugal 5.330 0,32% 3,39% 18,44%

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

CSI 300 China 3.823 0,04% -0,52% 15,48%

Shangai Comp China 3.340 -0,17% -0,68% 7,60%

Kospi Coreia do Sul 2.373 0,02% 0,12% 17,11%

Nikkei 225 Japão 20.363 0,47% 4,70% 6,53%

Topix Japão 1.676 0,71% 4,75% 10,38%

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

Dólar Index 93,207 -0,16% 1,08% -8,81%

Euro (USD/EUR) 1,177 0,24% -1,72% 11,94%

Libra (USD/GBP) 1,342 0,26% 3,78% 8,77%

Franco Suiço 0,974 0,21% -1,93% 4,61%

Real 3,187 -0,21% -0,62% 2,16%

Peso mexicano 18,185 -0,11% -1,72% 13,98%

Dólar Australiano 1,278 0,31% 1,78% -7,97%

Iene 112,670 -0,15% -3,04% 3,81%

Iuan 6,664 0,32% -0,75% 4,22%

Rúpia 65,508 -0,31% -2,43% 3,69%

Lira Turca 3,566 -0,32% -3,42% -1,18%

Rand Sulafricano 13,528 -0,45% -3,65% 1,57%

Bom dia, 
  
Resumo: Após reações positivas dos mercados aos anúncios da reforma 
tributária de Donald Trump, vemos uma espécie de “pausa” nos mercados 
acionários e na valorização recente do dólar. Há dúvidas quanto à aprovação 
das propostas, e sobre “quem ganha e quem perde” com as mudanças. No 
Brasil, o noticiário não é dos melhores, e os mercados devem ficar de olho ao 
exterior. Na agenda, destaque aos dados do fiscal. A CNI-Ibope divulga 
pesquisa sobre desempenho do governo.  
 
Cenário Externo: mercados mistos, após “euforia” com o plano de 
Trump. 
 
Um plano que não é um plano... Esta foi a sensação de muitos, após anúncios 
feitos nas últimas horas pela Casa Branca sobre a reforma tributária. Os mais 
críticos argumentam que as diretrizes ainda não permitem uma análise mais 
rigorosa sobre “quem ganha e quem perde” com as mudanças. Mais: a reforma 
precisa passar por comissões, até chegar ao Senado, para ser votada. Ainda 
assim, os anúncios impulsionaram os mercados, fortaleceu o dólar ao redor do 
mundo, e puxou os juros das Treasuries para cima...  
 
Pode subir ainda mais... Os juros das Treasuries de 10 anos – referencial dos 
mercados internacionais – operam em alta. Nesta manhã, na máxima, 
chegaram a 2,35%. Até o final do ano, segundo pesquisa da Bloomberg, o 
mercado espera uma taxa de 2,48%. Concordamos com este viés altista. Mais: 
o viés, em nossa opinião, é de uma taxa ainda maior. Há quem fale em juros de 
3,0%... 
 
Ou nem tanto... Ainda sobre os mercados: hoje, as bolsas mostram 
desempenho misto na Europa, após sessão mista na Ásia. Há alguma cautela 
“no ar”, em meio à pouca clareza das propostas de Trump. O dólar mostra uma 
“pausa”, após valorização recente. Na contramão, uma coisa é bem clara: os 
juros dos títulos soberanos dos EUA seguem em alta...   
 
Nos EUA, dia de agenda recheada. Às 9h30, saem 4 números: (1) leitura do PIB 
do 2º tri; (2) pedidos de auxílio desemprego; (3) balança comercial; e (4) 
estoques no atacado. Ao meio-dia, sai a sondagem industrial do Fed de Kansas. 
Além disso, 3 dirigentes do Fed fazem discursos hoje: (i) George (10h45); (ii) 
Fischer (11h); e (iii) Bostic (14h30). 
 
Brasil: dados do Tesouro são o destaque da agenda. 
 
Não tá legal... Ao contrário daquilo que víamos há pouco, o noticiário no front 
político já não é dos melhores. Alguns pontos de atenção: (1) a “MP Moreira 
Franco” deixou claro o descontentamento da “base aliada”; e a (2) bancada 
mineira está irritada, após leilões da Cemig. Seja como for, o clima menos 
positivo nos bastidores não deve comprometer o futuro da denúncia contra 
Temer, no plenário da Câmara.  
 
Falando na denúncia contra Temer... O presidente e os ministros Eliseu Padilha 
(Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria Geral) foram notificados ontem. O 
presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), decidiu que a denúncia não 
será “fatiada”. Hoje, deve anunciar o rito e o relator. Uma reunião está marcada 
de manhã (9h30).  



Continuação do cenário Brasil 
 
Um “novo Refis”... A Câmara aprovou ontem uma emenda substitutiva à Medida Provisória 783/17, que visa mudar o Refis em vigor. Mas a votação 
foi, de certa forma, “simbólica”. Afinal, a análise dos trechos separados, com poder para desfigurar o projeto, ficou para a próxima semana. O texto 
ainda precisará ser aprovado no Senado até o dia 11 de outubro. Importante: o governo considerava uma receita de R$8,8 bi, mas as mudanças 
podem reduzi-las em R$800 mi, segundo uma fonte da equipe econômica. 
 
Aqui, aquilo que você não pode perder... Para hoje: (1) CNI-Ibope divulga pesquisa sobre desempenho do governo (10h); (2) comissão geral da 
Câmara discute reforma tributária (10h); e (3) o CMN define a TJLP (reunião começa às 15h). Além disso, o Tesouro divulga o resultado primário 
do governo central de agosto, que deve mostrar déficit de R$16 bi. 
 
Ajudinha de caixa... Ontem foi dia de leilões. O governo conseguiu vender as outorgas das usinas da Cemig (Miranda, Jaguara, São Simão e Volta 
Grande), por R$12,13 bi, num ágio de 9,73% em relação aos R$11 bi esperados. Também ocorreu a 14ª Rodada de Licitações de blocos para 
exploração de petróleo e gás natural, que arrecadou R$ 3,84 bilhões, acima dos R$1 bi esperados.  
 
E os mercados hoje? Em meio a um noticiário doméstico não muito “animador”, acreditamos que os mercados locais ficarão de olho no exterior. 
Mantemos um viés de baixa em bolsa, e de alta em dólar e juros futuros. Aliás, a alta dos juros das Treasuries segue sendo uma importante 
mudança ao redor do mundo. 
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Focus 

Juros 

Fonte: Bloomberg, Guide 
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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 7,53 -0,07 -0,50 7,53 7,52

DI jan 19 7,34 0,27 2,00 7,34 7,31

DI jan 20 8,16 0,25 2,00 8,16 8,12

DI jan 21 8,86 0,23 2,00 8,86 8,83

DI jan 22 9,32 0,22 2,00 9,32 9,29

DI jan 23 9,59 0,31 3,00 9,59 9,54

DI jan 24 9,76 0,88 8,50 9,79 9,76

DI jan 25 9,98 0,30 3,00 9,98 9,93

DI jan 26 10,10 0,25 2,50 10,10 10,10

Variação

8,16

8,86

9,32

9,59
9,76

9,98
10,10

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 
 
A “MP Moreira Franco” foi um sinal de descontentamento da “base” 
 
A Câmara aprovou nesta 3ª a MP que dá status de ministério à Secretaria 
chefiada por Moreira Franco. Mais: lhe foi concedido foro privilegiado, a 
despeito de votação apertada. Ainda assim, vale notar: considerando a base 
aliada do governo, temos que ao redor de 46% votaram contra a medida. Claro 
que não é um "termômetro" perfeito do apoio de Temer, e muito menos do 
resultado que a denúncia contra ele terá no plenário da Câmara no mês que 
vem. Ainda assim, é um sinal claro: tempos de negociação continuarão em 
Brasília, e não espere grande fôlego da agenda de reformas nas próximas 
semanas. É este tipo de noticiário que tem contribuído para a correção dos 
mercados nos dias mais recentes, em nossa opinião. 
 
Crédito: inadimplência estável, mas desaceleração das empresas 
 
Segundo dados divulgados ontem pelo banco central, o volume de crédito do 
sistema financeiro nacional recuou 2,2% em agosto, na comparação com o 
mesmo período de 2016. Foi para R$ 3,0 trilhões. Mas uma diferenciação é 
importante: os dados indicam uma tendência de melhora do crédito às famílias, 
enquanto o crédito às empresas segue fraco (com especial destaque ao crédito 
direcionado do BNDES). 
 
Além disso, temos que a inadimplência total segue estável. A inadimplência 
continuou estável, tanto para PF (em 4,0%) quanto para PJ (em 3,4%). Os 
spreads médios diminuíram na passagem de julho a agosto, reflexo da queda 
da Selic recente. Por último, temos que a relação crédito sobre PIB também 
caiu, de 47,2% em julho para 47,1% em agosto. 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
 
Ontem, o Ibovespa terminou em baixa de 0,70%, aos 73,796 mil pontos. 
Perdeu, portanto, a marcados 74 mil pontos, algo que não víamos desde o dia 8 
deste mês (considerando fechamentos). O dólar subiu 0,85%, cotado a 
R$3,1932. A percepção de risco-país, medida pelo CDS de 5 anos, por outro 
lado, caiu 0,22%, a 203 pontos base. Por fim, na B3, os juros futuros foram 
pressionados para cima, em linha com o dólar (e a alta dos juros dos títulos 
americanos). O DI para jan/21, por exemplo, subiu 8 pontos base, para 8,84%. 



Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
Banco do Brasil: Banco estuda segregar braço de investimentos 
 
Segundo a agência de notícias Broadcast, o Banco do Brasil avalia separar o 
seu banco de investimentos em uma subsidiária única. O objetivo é obter um 
melhor da operação, assim como acontece em outros grandes bancos. Hoje, a 
área está dispersa na diretoria de mercado de capitais, diferentemente do 
Bradesco, que tem o BBI, e do Itaú Unibanco, com o BBA. 
  
Impacto: Marginalmente positivo. Acreditamos que caso se concretize a 
segregação do braço de investimentos, este terá mais autonomia e poderá 
explorar mais o potencial de geração de receita existente neste segmento. 
Entretanto, para isto ser aprovado é preciso aprovar trâmites burocráticos 
como se a estrutura de cargos e salários replicará a do Banco do Brasil ou será 
diferenciada.  
 
Braskem: Cresce fila de grupos que olham a Braskem 
 
Segundo noticia veiculada pelo jornal Valor Econômico, a venda de uma fatia 
da Braskem, controlada por Odebrecht e Petrobras, deve ser disputada. Os 
potenciais interessados, agora, incluem também a Itaúsa após sinalizar 
publicamente que olha o ativo. Segundo Alfredo Setubal, a Itausa pode avaliar 
a participação em um consórcio para comprar uma parcela da empresa.  
  
A lista dos outros interessados conta com Exxon, Shell, LyondellBasell e Dow 
Chemical, além de Saudi Aramco, petroleiras chinesas e fundos de 
investimento. 
  
Impacto: Marginalmente positivo. Conforme abordamos recentemente, a venda 
da parcela da Petrobras na Braskem deve aumentar o nível de Governança 
Corporativa da empresa, algo que ficou “em cheque” nos últimos anos, após 
envolvimento nas operações da Lava Jato. Esse movimento deve destavar valor 
para a companhia. 
  
Com relação a Itausa, o fato também é positivo, e poderia consolidar sua 
presença na indústria petroquímica. A Itausa já é dona da Elekeiroz, que faz 
diversos tipos de plastificantes e insumos para solventes, e compra matéria-
prima da Braskem. No entanto, a operação é muito pequena. Mesmo assim, o 
ativo é estratégico. Com a chegada de uma Itausa, o management deve 
prosseguir com a estratégia de garantir eficiência operacional e comercial para 
atendimento do mercado brasileiro (sua principal operação) e externo. 
 
Cemig: Leilão arrecadou 12,13 bilhões com 4 usinas  
 
Ontem, em leilão realizado em São Paulo, foram vendidas as quatro usinas 
hidrelétricas que hoje são operadas pela Companhia Energética de Minas 
Gerais (Cemig), mas que estão com as concessões vencidas: Jaguara, São 
Simão, Miranda e Volta Grande. O governo federal arrecadou R$ 12,13 bilhões 
com o leilão e o valor arrecadado foi 9,73% acima do esperado pelo governo, 
de R$ 11 bilhões. 
  
O maior negócio ficou com investidores chineses, que levaram a concessão da 
usina de São Simão por R$ 7,18 bilhões, um ágio de 6,51% sobre o lance 
inicial. A Pacific Hydro, do grupo chinês State Power Investment (Spic), foi a 
única a fazer proposta pela usina.  
  
A Engie, que é a antiga GDF Suez, arrematou a usina de Jaguara por R$ 2,171 
bilhões e a de Miranda por R$ 1,36 bilhão, ágio de 22,42%. Por fim, a italiana 
Enel venceu a usina de Volta Grande.  
  
Impacto: Marginalmente positivo.  De acordo com o diretor de Finanças e de 
Relações Institucionais, Adézio de Almeida Lima, a Cemig vai pedir indenização 
pela venda das usinas. Ontem, a ação preferencial da Cemig terminou o dia em 
baixa de 0,99%. Dado que a Cemig não pagou nenhuma outorga não haverá 
impacto na dívida da empresa, mas, por outro lado, a empresa perdeu ativos 
importantes e deverá focar cada vez mais no setor de distribuição. 
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Hora

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

IBOV Ibovespa 73.797 -0,70% 3,91% 24,33%

IBrX Ibrx 100 30.586 -0,76% 3,77% 24,41%

IM OB Imobiliário 763 -1,28% 3,78% 22,48%

INDX industrial 14.689 -0,30% 4,62% 12,75%

IFNC Financeiro 8.054 -0,91% 4,75% 28,56%

ICON Consumo 3.677 -0,95% 5,43% 16,70%

IM AT M aterias básicos 2.204 0,27% 1,02% 56,23%

IEE Energia Elétrica 40.936 -1,29% -1,03% 9,93%

UTIL Utilidade Pública 4.096 -1,32% -0,09% 6,15%

IFIX FI Imobiliário 2.215 0,06% 6,39% 22,82%

IDIV Dividendos 4.083 -1,15% 3,62% 36,35%

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

Cobre (USd/lb.) 294,1 0,38% -4,71% 16,46%

Ouro (USD/t oz.) 1.287,9 0,01% -2,08% 10,48%

Prata (USD/t oz.) 16,8 0,08% -3,93% 3,85%

Plat ina (USD/t oz.) 928,2 0,29% -6,47% 1,35%

Paládio (USD/t oz.) 933,8 0,90% 0,16% 36,02%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 58,4 0,81% 13,52% -0,68%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 52,6 0,81% 11,93% -7,87%

Gasolina (USd/gal.) 164,2 -0,70% 4,52% -1,66%

Gás Natural (USD/M M Btu) 3,1 -0,29% 0,73% -15,32%

Etanol (USD/gal.) 1,5 -0,47% 4,15% 0,27%

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

M ilho (USd/bu.) 352,5 -0,42% 0,43% -7,24%

Soja (USd/bu.) 960,5 -0,52% 2,05% -2,91%

Café Robusta (USD/M T) 1.942,0 -0,41% # VALOR! -9,72%

Café Arábica (USD/bag) 165,4 -2,22% -1,58% -5,11%

Açúcar (CNY/M T) 6.114,0 0,28% -5,27% -11,57%

Boi Gordo (USd/lb.) 114,9 1,26% 4,53% 14,21%



Concessão & Logística: Senado aprova MP que flexibiliza pagamento de outorga de Aeroportos  
 
Segundo apurado pela agência Estado, o Senado aprovou nesta 4ª feira (27), a Medida Provisória que permite a reprogramação do pagamento de 
outorgas nas concessões federais de aeroportos. O texto segue agora para sanção presidencial. Por ora, as operadoras dos aeroportos privatizados, 
com contratos assinados até 31 de dezembro de 2016, têm o prazo de um ano para pedir para alterar o cronograma de pagamento das outorgas 
previstas no contrato de concessão. Pelos contratos de concessão, os operadores precisam pagar anualmente ao governo uma parcela fixa 
referente à outorga pelo direito de explorar aeroportos como Galeão (RJ), Guarulhos (SP) e Confins (MG). Algumas concessionárias, no entanto, 
têm alegado dificuldades financeiras e têm pressionado a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para flexibilizar o cronograma de pagamento. 
 
Impacto: O relatório deve beneficiar as principais concessionarias do setor de aeroportos. O novo prazo é fundamental para salvar essas 
concessões, que não conseguiram honrar o cronograma original de investimento e sofreram com queda brusca de demanda devido à crise 
econômica dos últimos anos. Com o prazo mais longo, as empresas podem ter melhores condições de equilibrar o caixa. 
 
Petrobras: Exxon e Petrobras são protagonistas na Bacia de Campos 
  
Ontem, a Petrobras adquiriu sete blocos na 14ª Rodada de Licitações no regime de Concessão, sendo seis offshore e um terrestre. A companhia 
será a operadora nos sete blocos. Nos blocos marítimos, a Petrobras será a operadora com 50% de participação, em parceria com a ExxonMobil 
que detém os outros 50%. O valor total do bônus de assinatura a ser pago pela companhia é de R$ 1,8 bilhão.  
  
O leilão também marcou o fortalecimento da presença da Exxon no mercado brasileiro. Até então, o portfólio da multinacional se limitava a apenas 
dois blocos exploratórios nas bacias Potiguar e do Ceará, arrematados na em 2013, na 11ª Rodada. 
  
Impacto: Marginalmente positivo. A Petrobras atuou de forma seletiva no leilão, refletindo sua visão estratégica, além de marcar o início da 
recomposição do seu portfólio exploratório. Ao mesmo tempo, a estatal busca recuperar a relação entre reserva e produção e assegurar a 
sustentabilidade de sua produção futura. Além disso, a atuação da Petrobras com consórcios demonstra o alinhamento da empresa com o objetivo 
estratégico de fortalecer parcerias, compartilhando riscos, combinando competências técnicas & tecnológicas e capturando sinergias. 
  
Com relação ao valor total de bônus pago pelas outorgas representam 0,8% dos investimentos previstos no Plano de Negócios e Gestão 2017-2021 
da estatal e estão dentro da capacidade de investimento da companhia. Ressaltamos ainda, o bloco arrematado com a parceria da Exxol, onde a 
Petrobras tem expertise em operar na Bacia de Campos e as informações detidas pela companhia na região reduzem os riscos exploratórios. Além 
disso, observamos que a Petrobras também se posiciona a fim de evitar a concorrência de outros players no mercado local. 
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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 

28/set             

08:00 Brasil Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) Set - - - 

08:00 Brasil IGP-M (MoM) Set - 0,46% 0,10% 

08:00 Brasil IGP-M (YoY) Set - -1,45% -1,71% 

11:30 Brasil Leilão Tradicional (LTN e NTN-F) - - - - 

- Brasil Indicador de Nível de Atividade Ago - - - 

- Brasil Resultado Primário do Governo Central (em R$ bilhões) Ago - - -20,2B 

- Brasil Anúncio da Taxa de Juros de Longo Prazo 4T - - 7,00% 

- Brasil Sondagem Indústria da Construção Set - - - 

06:00 Z. do Euro Indicador de Confiança na Economia Set - 112 111,9 

09:00 Alemanha CPI Harmonizado (YoY) Set P - 1,80% 1,80% 

09:30 EUA PIB (QoQ) 2T - 3,10% 3,00% 

09:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego (mil) - - 270K 259K 

09:30 EUA Balança Comercial Ago - -$65,1B -$65,1B 

09:30 EUA Estoques no Atacado (MoM) Ago P - 0,40% 0,60% 

09:30 EUA Estoques no Varejo (MoM) Ago   - -0,20% 

10:45 EUA Discurso de E. George (Fed Kansas) -   - - 

12:00 EUA Sondagem Industrial - Kansas City Set   - 16 

22:45 China PMI Industrial Set   51,5 51,6 



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 1,4747 0,27 11,2729 95,0919 28/09/2017

Treasury 5 anos 1,9261 1,08 10,6827 69,7453 28/09/2017

Treasury 10 anos 2,3353 1,08 8,2611 48,5654 28/09/2017

Treasury 30 anos 2,8903 0,97 4,8958 26,1424 28/09/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,1882 -0,32 -877,6860 67,2297 28/09/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0733 -0,14 -19,6272 121,0149 28/09/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,4501 3,40 13,2042 4740,2062 28/09/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,9384 1,87 3,6906 64,4873 28/09/2017

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

México 6,8740 0,39 0,2040 13,6950 28/09/2017

Ásia

Japão 0,0740 25,42 572,7270 182,2220 28/09/2017

Hong Kong 1,7120 5,16 7,6050 61,2050 28/09/2017

China 3,6170 -0,28 -2,2700 32,0070 28/09/2017

Índia 6,6410 -0,39 1,1110 -2,0930 28/09/2017

Austrália 2,8610 2,62 7,3950 47,0200 28/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,4040 1,52 33,3330 106,7750 28/09/2017

Alemanha 0,4930 5,34 31,1170 440,0000 28/09/2017

França 0,7850 3,02 13,1120 387,5780 28/09/2017

Espanha 1,6300 -0,97 1,8110 81,7170 28/09/2017

Italia 2,1330 -0,84 2,4500 80,3040 28/09/2017

Portugal 2,4220 -1,63 -15,3440 -27,2450 28/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,6630 3,59 11,2420 833,8030 28/09/2017

Bélgica 0,7740 3,06 9,9430 666,3370 28/09/2017

Eslováquia 0,8470 5,61 7,3510 209,1240 27/09/2017

Eslovénia 1,0170 2,01 -0,0980 63,7680 28/09/2017

Finlandia 0,6560 3,80 64,0000 32900,0000 28/09/2017

Grécia 5,7370 -0,76 3,5370 -30,6790 28/09/2017

Irlanda 0,7860 1,03 6,7930 139,6340 28/09/2017

Malta 1,4200 5,19 12,6984 67,0588 28/09/2017

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

México 113,64 -0,21 6,72 -49,86 28/09/2017

Chile 61,10 -0,08 0,56 -18,66 28/09/2017

Brasil 203,28 -0,11 1,70 -64,36 28/09/2017

Peru 85,37 -0,42 11,26 -10,24 28/09/2017

Colômbia 126,06 -0,75 -1,42 -39,26 28/09/2017

Venezuela 5382,39 0,51 6,71 1999,70 28/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 28/09/2017

Alemanha 11,00 -10,49 -16,78 -6,92 28/09/2017

França 20,40 -2,03 -1,30 -7,75 28/09/2017

Espanha 62,19 -0,46 -10,70 -19,68 28/09/2017

Italia 138,67 -1,83 -4,50 -8,01 28/09/2017

Portugal 127,94 -0,59 -21,60 -174,63 28/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 18,62 -1,49 5,34 -7,29 28/09/2017

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 22.680 8.665 14.015 1.225 (1.260) (835)

Investidor Estrangeiro 159.902 187.930 (28.028) (781) 6.902 (51.394)

Investidor inst itucional 245.734 226.406 19.328 (2.116) 10.921 51.007

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 6.182.536 6.899.542 (717.006) (649) 138.659 69.872

Investidor Estrangeiro 4.522.420 4.736.689 (214.269) (51.870) (84.975) 260.588

Investidor inst itucional 11.910.363 10.837.098 1.073.265 44.704 (26.938) (340.794)

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 290.660 191.758 98.902 (12.795) 12.670 77.059

Investidor Estrangeiro 213.537 291.124 (77.587) 9.069 (43.178) (64.546)

Investidor inst itucional 331.733 365.238 (33.505) 3.611 35.283 (3.163)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.279.934 1.388.065 (108.131) (615) (19.419) (77.624)

Investidor Estrangeiro 975.543 643.850 331.693 328 21.012 77.510

Investidor inst itucional 962.454 1.195.582 (233.128) 288 13.133 (1.892)

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.570.594 1.579.823 (9.229) (13.410) (6.749) (565)

Investidor Estrangeiro 1.189.080 934.974 254.106 9.397 (22.166) 12.964

Investidor inst itucional 1.294.187 1.560.820 (266.633) 3.899 48.416 (5.055)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 6,92% 0,69%

10% CCRO3 CCR -0,86% -0,09%

10% CRFB3 Carrefour Brasil 0,63% 0,06%

10% KLBN11 Klabin 9,52% 0,95%

10% EQTL3 Equatorial 0,02% 0,00%

10% IGTA3 Iguatemi 3,93% 0,39%

10% ITSA4 Itaúsa 6,27% 0,63%

10% M RVE3 M RV 0,96% 0,10%

10% PETR4 Petrobras 12,16% 1,22%

10% VALE3 Vale -8,98% -0,90%

Desempenho 27/set Setembro

Guide -0,59% 3,06%

Ibovespa -0,70% 4,18%
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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 2,50% 0,50%

20% CPLE6 Copel -3,20% -0,64%

20% CSAN3 Cosan -5,34% -1,07%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 2,33% 0,47%

20% TAEE11 Taesa -3,56% -0,71%

Desempenho 27/set Setembro

Guide -1,66% -1,45%

IDIV -1,15% 4,51%

Desempenho 27/set Setembro

Guide -0,68% 2,36%

Ibovespa -0,70% 4,18%

Desempenho 27/set Setembro

Guide 0,43% 4,24%

IFIX 0,06% 6,28%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BTOW3 B2W Digital 8,55% 0,85%

10% BVM F3 B3 6,92% 0,69%

10% CESP6 Cesp -1,56% -0,16%

10% EQTL3 Equatorial 0,02% 0,00%

10%  GGBR4 Gerdau -5,82% -0,58%

10% KLBN11 Klabin 9,52% 0,95%

10% M OVI3 M ovida -9,91% -0,99%

10% M RVE3 M RV 0,96% 0,10%

10% PETR4 Petrobras 12,16% 1,22%

10%  VIVT4 Vivo 2,76% 0,28%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

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

5% BPFF11 Brasil Plural Absoluto FoF 2,45% 0,12%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 2,61% 0,52%

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

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices 5,61% 0,84%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 2,59% 0,26%
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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 

 


