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

S&P 500 EUA 2.432 -0,47% -1,55% 9,25%

Dow Jones EUA 21.690 -0,50% -0,06% 9,46%

Nasdaq EUA 5.800 -0,77% -1,87% 19,21%

M EXBOL M éxico 51.291 -0,26% -0,31% 10,41%

FTSE R. Unido 7.311 -1,30% 0,16% 5,71%

DAX Alemanha 11.904 -1,88% -1,94% 3,83%

CAC 40 França 5.013 -1,31% -2,27% 3,07%

IBEX 35 Espanha 10.166 -1,23% -3,29% 9,15%

FTSE M IB Italia 21.345 -1,74% -0,32% 14,13%

PSI Portugal 5.066 -1,23% -2,03% 12,20%

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

CSI 300 China 3.835 -0,21% 3,03% 15,84%

Shangai Comp China 3.365 0,08% 3,44% 8,43%

Kospi Coreia do Sul 2.365 -0,23% -1,51% 16,69%

Nikkei 225 Japão 19.363 -0,45% -2,99% 1,30%

Topix Japão 1.598 -0,15% -1,45% 5,21%

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

Dólar Index 91,712 -0,54% -1,66% -10,27%

Euro (USD/EUR) 1,205 0,55% 1,71% 14,53%

Libra (USD/GBP) 1,296 0,19% -1,95% 5,00%

Franco Suiço 0,945 -1,11% 2,34% 7,85%

Real 3,170 0,09% -1,40% 2,69%

Peso mexicano 17,908 0,21% -0,60% 15,74%

Dólar Australiano 1,254 -0,18% 0,33% -9,74%

Iene 108,500 -0,69% 1,62% 7,80%

Iuan 6,595 -0,30% 2,00% 5,31%

Rúpia 64,024 0,17% 0,26% 6,09%

Lira Turca 3,443 -0,04% 2,23% 2,35%

Rand Sulafricano 12,979 -0,42% 1,59% 5,86%

Bom dia, 
  
Resumo: O dia é de maior aversão a risco, com bolsas em baixa e investidores 
demandando ativos mais seguros. Aqui no Brasil, o governo se concentra em 
aprovar as metas fiscais, enquanto a Câmara deve avançar com a MP 777, e 
não se pode descuidar do Refis. Tudo isso em meio à expectativa de nova 
denúncia da PGR contra Temer, que hoje viaja à China. Maia assume em seu 
lugar. No lugar de Maia, fica o Fufuca. 
 
Cenário Externo: mais testes, mais chuvas, mais preocupações. 
 
Um teste (de paciência?). A tensão geopolítica aumentou, após novo teste com 
míssil da Coreia do Norte. Desta vez, percorreu o Japão, antes de cair no mar. 
Investidores estão à espera de respostas oficiais, mas ativos seguros são 
demandados. Vemos os clássicos movimentos de risk-off. Ou seja: a saída do 
risco.  
 
Os resultados. Reações: o ouro e o iene sobem, por exemplo, enquanto os 
juros das Treasuries são pressionados para baixo (os papéis de 10 anos 
chegaram a oscilar ao redor de 2,08%). O euro se valoriza frente ao dólar, e 
chega à marca de US$1,20. Mais: agora pela manhã, o índice VIX – o “índice do 
medo” – chegou a subir mais de 20%. Além da maior volatilidade, as bolsas 
vão operando em baixa. 
 
Harvey, do Texas à Lousiana. Os efeitos do furacão seguem repercutindo na 
mídia internacional, e os custos da destruição são estimados em US$100 bi. 
Trump deve fazer uma visita ao Texas hoje, e prometeu funding para 
reconstrução, que deverá passar pelo crivo dos republicanos. Até a 6ª, são 
esperadas mais chuvas na região. Nos mercados, o maior impacto ainda é visto 
nos preços da gasolina. O petróleo (WTI) operava nesta manhã por volta de 
US$46,5/barril.  
 
Na agenda macro dos EUA, atenção a 2 indicadores: (1) preços residenciais 
(10h), e (2) confiança do consumidor (11h). Não há discursos do Fed 
programados para hoje.  
 
Brasil: o governo corre contra o tempo, e precisa do Fufuca. 
 
Você vai, o Fufuquinha fica. O presidente viaja hoje à China (9h30), para 
participar do 9º encontro da cúpula dos Brics. Aproveitará para promover o 
pacote de privatizações, e volta ao país dia 6 de setembro. Com ele, devem ir 7 
ministros, e 9 deputados. Em seu lugar, fica Rodrigo Maia. No lugar de Maia, na 
presidência da Câmara, fica o deputado André Fufuca (PP-MA). Fufuquinha, 
como é chamado, se reúne hoje (11h) com líderes, para definir a pauta da 
semana. 
 
Corra, corra. O governo corre contra o tempo. Até 5ª, dia 31, quer aprovar (1) 
as novas metas fiscais, e (2) fazer algo em relação ao Refis. Se não conseguir 
aprovar as metas, Meirelles já deu a entender: esforço haverá do lado das 
despesas, e também das receitas. Quanto ao Refis, as opções são: (i) 
postergação do prazo final para adesão ao programa (31), e/ou (ii) elaboração 
de um novo texto, junto ao Congresso, que agrade também à Fazenda (que 
conta com estas receitas extraordinárias para fechar as contas no final do ano, 
e conta com R$8-10 bi). 
 



Continuação do cenário Brasil 
 
E corra. O 3º esforço grande do governo é em relação à MP 777, que cria a TLP. A Câmara deve votar hoje (13h) os 3 destaques que faltam, após 
ter aprovado o texto-base, na semana passada. Deve derrubá-los. Na sequência, segue para o Senado, que tem até o dia 6 (próxima 4ª) para 
aprova-lo, antes que vença o prazo da MP. 
 
Um novo normal. Tudo isso em meio à expectativa de que a PGR apresente a denúncia contra Temer nos próximos dias. Na mídia, especula-se que 
a denúncia seja apresentada ainda nesta semana, sobre obstrução de Justiça e associação criminosa. Para o ministro Padilha (Casa Civil), no 
entanto, está tudo ok: “Estamos com plena normalidade”, reforçando a intenção de aprovar os 3 pontos que acabamos de citar. 
 
Mais um saldo negativo. Do lado “macro”, o Tesouro divulga hoje o resultado primário do governo central, referente ao mês de julho. O mercado 
espera um déficit de R$18 bi, após déficit de R$19,8 bi em junho.  
 
E os mercados hoje? Embora esperemos que a MP 777 avance hoje na Câmara, isto tende a ser ofuscado pelo exterior desfavorável. A maior 
aversão a risco deve se refletir por aqui, colocando um viés de baixa em bolsa, e de alta em dólar e juros futuros. Agora pela manhã, a percepção 
de risco-país (CDS de 5 anos) já operava em leve alta, mostrando este viés. 
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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 3,45 3,51 4,20 4,20

IGP-M  (%) - A/A -0,76 -0,72 4,39 4,44

SELIC (%) 7,25 7,50 7,50 7,50

PIB (%) - A/A 0,39 0,34 2,00 2,00

Prod. Ind. (%) - A/A 1,00 1,10 2,16 1,85

Balança com. (US$ bi) 61,35 61,90 48,00 48,00

Câmbio (R$/US$) 3,23 3,23 3,38 3,39

2017 2018

Yield (%) M áx M í n

1 dia (%) 1 dia (bps)

DI jan 18 7,83 -0,32 -2,50 7,85 7,83

DI jan 19 7,83 0,00 0,00 7,84 7,80

DI jan 20 8,69 0,35 3,00 8,69 8,64

DI jan 21 9,34 0,43 4,00 9,34 9,29

DI jan 22 9,75 0,52 5,00 9,75 9,72

DI jan 23 9,97 0,40 4,00 9,98 9,93

DI jan 24 10,11 -0,10 -1,00 10,08 10,07

DI jan 25 10,29 0,49 5,00 10,29 10,25

DI jan 26 10,32 -0,15 -1,50 10,35 10,30

Variação

8,69

9,34

9,75
9,97

10,11
10,29 10,32

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 tem 3 frentes de batalha abertos: (1) aprovação 
das metas fiscais; (2) MP 777 e (3) Refis. Do lado “macro”, atenção 
aos dados fiscais. Índices de confiança voltam a melhorar na indústria, 
mas a capacidade ociosa aumenta. No exterior, o quadro é de maior 
aversão a risco, algo que ofusca qualquer avanço por aqui, neste 
momento, no front político. Lembrando que Temer viaja hoje à China, 
e só volta na próxima semana.  
 
 

Brasil 
 
 
Confiança da indústria melhora em agosto 
 
Segundo dados divulgados hoje pela FGV, o indicador de confiança da indústria 
atingiu 92,2 pontos em agosto, após 90,8 pontos em julho. Ou seja, um avanço 
de 1,5%. Olhando em maior detalhe, temos que o índice que avalia as 
expectativas subiu 1,1%, enquanto o índice que avalia a situação atual subiu 
1,8%. Por outro lado, temos que o nível de utilização de capacidade instalada 
recuou, considerando os dados com ajuste sazonal: passou de 74,7% em julho 
para 74,1% em agosto. Para fins de comparação: a média da série, com início 
em janeiro de 2001, é de 80,5%, incluindo o período da crise, é claro. 
 
 
Boletim Focus: com inflação mais baixa, uma Selic mais baixa 
 
Voltamos a destacar o Boletim Focus, divulgado ontem pelo BC. O mercado 
revisou a Selic esperada para este ano para baixo, de 7,50% para 7,25%, mas 
manteve em 7,50% a do próximo. O IPCA deste ano também foi revisado para 
baixo, de 3,51% para 3,45%, mas foi mantida a estimativa de 4,20% para 
2018, pela 6ª semana seguida. O PIB deve avançar 0,39% em 2017, e crescer 
2,0% no próximo. Em relação à taxa de câmbio (final do período), o mercado 
espera R$3,23 para 2017, e R$3,38 para 2018. 
 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
 
O Ibovespa terminou em queda de 0,08%, aos 71,016 mil pontos. A percepção 
de risco-país (CDS de 5 anos) subiu 1,40%, aos 199 pontos base. O dólar subiu 
0,25%, cotado a R$3,1669. No mercado de juros, oscilações menores: o DI 
para jan/18 fechou em queda de 2 pontos base, em 7,86%. Em suma: foi um 
dia menor claro, sem grandes direções, em linha com aquilo que era 
vislumbrado ainda pela manhã. Sem a ajuda do exterior, que mostrava uma 
maior procura por ativos seguros, os mercados locais não conseguiram se 
sustentar, de modo geral. 



Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

Duratex: empresa assinou contrato para aquisição da Ceusa  
 
Segundo Fato Relevante divulgado ontem ao mercado, a Duratex - maior 
empresa produtora de painéis de madeira industrializada, louças e metais 
sanitários da América Latina e líder no mercado brasileiro de pisos laminados – 
comunicou que assinou contrato para compra da Cerâmica Urussanga S.A. e 
Massima Revestimentos Cerâmicos LTDA. (“CEUSA”). 
 
A CEUSA é uma produtora nacional, com 64 anos de história, especializada em 
revestimentos cerâmicos, localizada na cidade de Urussanga (SC). Tem 
capacidade de produção de 480 mil m²/mês e possui 330 funcionários. Em 
2016, registrou receita líquida de R$ 162,4 milhões e EBITDA ajustado de R$ 
31,5 milhões. 
 
O investimento total será de R$ 280 milhões para aquisição de 100% da 
CEUSA, sem alterações relevantes na atual estrutura de capital da Duratex. 
Não se espera que esta operação impacte significativamente o resultado da 
Companhia no exercício de 2017. 
 
Impacto: Positivo. A conclusão dessa operação está sujeita à aprovação da 
aquisição pelo CADE. Do valor total da operação, 30% serão desembolsados 
este ano e 70% a partir de 2018. Toda a aquisição será paga com recursos 
próprios, vale lembrar que atualmente a Duratex está com o indicador de 
alavancagem financeira (Dívida Líquida/EBITDA) em 2,89x. Esta aquisição 
representa 5% do valor de mercado da Duratex. A relação EV/EBITDA da 
aquisição foi de 8,0x, em linha com a atual métrica da Duratex. Acreditamos 
que esta aquisição faz sentido do ponto de vista estratégico, visto que produtos 
de revestimento cerâmico complementam o atual portfólio da empresa (louças, 
metais sanitários, painéis, etc). Nas últimas aquisições da Duratex, ela vem 
buscando oferecer o que chama de “soluções para melhor viver”, e, portanto, 
esta aquisição vai em linha com a estratégia da empresa em oferecer um mix 
completo de soluções em acabamentos, aproveitando a força de suas atuais 
marcas.  
 
Petrobras (i): Companhia põe ativos em terra à venda 
 
Ontem, a Petrobras divulgou sua intenção de vender três polos de produção, 
nos Estados da Bahia e Rio Grande do Norte. A divulgação da oportunidade de 
venda (“teasers”) dos polos de Riacho da Forquilha (Bacia Potiguar), Miranga e 
Buracica (Bacia do Recôncavo) marca a retomada da venda de ativos dos 
campos onshore. 
 
No ano passado, a companhia já havia lançado no mercado o "Projeto Topázio" 
- dez campos terrestres colocados à venda em 2016, mas que tiveram seu 
processo suspenso depois que o Tribunal de Contas da União (TCU) 
determinou a revisão de venda de ativos da estatal. Agora, a Petrobras retoma 
parcialmente a alienação, ao colocar à venda 50 das 104 concessões incluídas 
originalmente no Topázio. Vale ressaltar que a Petrobras tem, hoje, 80 campos 
em fase de desinvestimentos, o que representa pelo menos 4% de toda a 
produção da estatal no país. Ao todo, 83 mil barris diários de petróleo podem 
ser subtraídos da curva de produção da companhia, se os processos em 
andamento forem concluídos com sucesso. 
 
Impacto: Positivo. A medida vai em linha com o plano de desinvestimentos 
traçado pela companhia, que busca reduzir o nível da alavancagem financeira 
da estatal. O indicador deve continuar sendo um dos principais drivers para o 
papel, lembrando que a meta da estatal é atingir alavancagem de 2,5x ao final 
de 2018. A medida deve destravar valor para a estatal. Destacamos nossa 
visão positiva para Petrobras, em função: (a) do foco do management na 
redução da alavancagem financeira; (b) na redução nos investimentos futuros 
e significativo corte de custos operacionais; e (c) maior foco na gestão 
estratégica empresarial. 
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Hora

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

IBOV Ibovespa 71.017 -0,08% 8,43% 21,17%

IBrX Ibrx 100 29.475 -0,03% 8,19% 21,30%

IM OB Imobiliário 735 0,17% 1,47% 18,83%

INDX industrial 14.041 0,43% 9,56% 10,11%

IFNC Financeiro 7.689 -0,46% 8,00% 22,68%

ICON Consumo 3.487 0,30% 9,35% 13,38%

IM AT M aterias básicos 2.182 0,45% 12,93% 58,63%

IEE Energia Elétrica 41.363 -0,45% 4,39% 10,62%

UTIL Utilidade Pública 4.100 -0,59% 3,57% 6,20%

IFIX FI Imobiliário 2.082 0,42% 0,81% 18,10%

IDIV Dividendos 3.940 0,20% 8,12% 32,49%

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

Cobre (USd/lb.) 310,9 0,75% 7,35% 23,13%

Ouro (USD/t oz.) 1.329,4 1,07% 4,24% 14,04%

Prata (USD/t oz.) 17,7 0,89% 5,31% 9,06%

Plat ina (USD/t oz.) 1.008,0 1,89% 7,62% 10,54%

Paládio (USD/t oz.) 945,0 1,35% 8,30% 37,65%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 51,8 -0,12% -0,75% -11,87%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 46,7 0,17% -6,34% -18,20%

Gasolina (USd/gal.) 172,5 0,74% 4,81% -4,34%

Gás Natural (USD/M M Btu) 2,9 0,31% -0,24% -17,40%

Etanol (USD/gal.) 1,5 0,62% -5,70% -1,29%

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

M ilho (USd/bu.) 349,3 -0,50% -9,99% -8,09%

Soja (USd/bu.) 935,5 -0,61% -7,65% -5,43%

Café Robusta (USD/M T) 2.115,0 0,14% -0,09% -1,67%

Café Arábica (USD/bag) 178,8 -0,03% -3,82% # VALOR!

Açúcar (CNY/M T) 6.469,0 0,23% 6,19% -6,44%

Boi Gordo (USd/lb.) 108,4 1,36% -3,60% 7,92%



Petrobras (ii): Para estruturar o IPO, estatal indica diretor financeiro para a BR 
 
Ontem, a estatal anunciou a indicação de Rafael Grisolia como novo diretor financeiro da subsidiária. Com mandato até julho de 2019, o executivo 
assume o cargo com a missão de preparar a BR para o processo de IPO (oferta pública de ações). 
 
Impacto: Positivo. Grisolia tem vasta experiência tanto no mercado de combustíveis como na estruturação de operações de IPO. O executivo já 
atuou 20 anos no setor de combustíveis, com passagens pelas áreas financeiras da Esso e Cosan Combustíveis e Lubrificantes (Moove). Desde 
2013, vinha atuando como diretor financeiro da Inbrands, empresa do setor de modas. Durante sua gestão, a companhia se preparou para um IPO 
em 2015, mas acabou desistindo da operação. Com relação a BR Distribuidora reiteramos que a estratégia deve destravar ainda mais valor para a 
Petrobras. A BR Distribuidora é um dos principais ativos do programa de desinvestimentos da Petrobras, que pretende levantar US$ 21 bilhões no 
biênio 2017/2018. Algumas estimativas do mercado apontam que a distribuidora vale algo em torno de R$ 25 bilhões a R$ 30 bilhões. Hoje, com a 
melhora das condições do mercado, acreditamos que o valor da operação possa atingir níveis superiores a R$ 5 bilhões, quando os bancos 
estrangeiros calculavam a oferta da empresa em 2015.  
 
 
Suzano: BNDES Participações se manifesta favorável à migração da Suzano para Novo Mercado 
 
Em nota divulgado à imprensa, a Suzano informou o mercado que o BNDES Participações se manifestou favoravelmente à migração da Suzano 
Papel e Celulose para o segmento Novo Mercado da B3, o mais alto nível de governança corporativa do mercado de ações brasileiro. Vale lembrar 
que no final de julho, a migração havia sido aprovada pelo conselho de administração da companhia. Agora, o assunto deve ser discutido e 
deliberado pelos acionistas, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), marcada para 29 de setembro. A proposta da Suzano é converter suas 
ações preferenciais em ordinárias na razão de troca de 1 para 1. 
 
Impacto: Positivo. Conforme abordamos anteriormente, a medida é positiva e deve melhorar significativamente o nível de governança, alinhando o 
interesse de todos os acionistas, majoritário e minoritário. Além disso, a medida pode aumentar a liquidez das ações, assim como melhorar o 
acesso ao mercado de capitais. Hoje, com dois terços de seu capital em papéis preferenciais, a Suzano enfrentaria limitações em operações de 
aumento de capital ou fusão. Ao fim da operação, os controladores terão os mesmos 56,7% detidos atualmente, frente a cerca de 42% de "free 
float" e 1,3% de tesouraria.  
 
 
Ultrapar: Cade recomenda ao tribunal a reprovação da compra da Liquigás 
 
Em nota à imprensa, a Ultrapar comunicou que a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou ao 
tribunal do órgão a reprovação da compra da Liquigás, controlada pela Petrobras, pela Ultragaz. A operação foi anunciada em junho por R$ 2,8 
bilhões. O parecer da superintendência destaca que a operação funde as duas principais distribuidoras de gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de 
cozinha. "A operação significaria a eliminação de um concorrente relevante em um mercado onde as quatro maiores empresas respondem por mais 
de 85% de toda a oferta", afirmou o Parecer Técnico. Se a operação for reprovada pelo conselho, será o terceiro negócio barrado este ano - o 
Cade já negou as compras da Estácio pela Kroton e da Alesat pela Ipiranga. 
 
Impacto: Negativo. A notícia deve pressionar os papeis na sessão desta 3ª. O Grupo Ultra e a Liquigás tentaram se antecipar a uma eventual 
recomendação de reprovação da SG e já estariam conversando sobre possíveis remédios com representantes da superintendência. No entanto, 
após o parecer técnico da SG, é possível que a negociação dos remédios não tenham surtido efeito. 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 

29/ago             

08:00 Brasil Sondagem da Indústria Ago - - - 

09:00 Brasil IPP - Indústrias de Transformação (MoM) Jul - - -0,01% 

09:00 Brasil IPP - Indústrias de Transformação (YoY) Jul - - 1,53% 

- Brasil Relatório Mensal da Divida Pública Jul - - 3358B 

- Brasil Resultado Primário do Governo Central (em R$ bilhões) Jul - - -19,8B 

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

10:00 EUA Preços Residenciais (YoY) Jun - - 5,69% 

11:00 EUA Confiança do Consumidor Ago - 119 121,1 



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 1,3016 -1,79 -3,3848 61,6493 29/08/2017

Treasury 5 anos 1,6757 -3,71 -8,6264 43,3938 29/08/2017

Treasury 10 anos 2,0928 -2,98 -8,5674 34,1969 29/08/2017

Treasury 30 anos 2,6942 -2,22 -6,9457 21,6783 29/08/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,0143 -159,09 -172,2222 94,2524 29/08/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0472 -48,25 -55,0476 131,2790 29/08/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,3476 -12,58 -25,2473 296,8037 29/08/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,8561 -5,40 -12,9714 50,6423 29/08/2017

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

México 6,8570 -0,04 -0,3340 17,2940 29/08/2017

Ásia

Japão 0,0090 -18,18 -88,1580 114,2860 29/08/2017

Hong Kong 1,5910 -1,49 4,8090 71,4440 28/08/2017

China 3,6680 -0,89 1,6910 32,0850 29/08/2017

Índia 6,5330 -0,53 1,0830 -8,2830 29/08/2017

Austrália 2,6250 -1,46 -2,1980 39,7020 29/08/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 0,9880 -6,17 -18,8830 75,1770 29/08/2017

Alemanha 0,3290 -12,50 -39,2990 496,3860 29/08/2017

França 0,6520 -6,05 -19,1070 304,9690 29/08/2017

Espanha 1,5730 -1,75 3,1480 68,0560 29/08/2017

Italia 2,0910 0,43 -1,4610 86,6960 29/08/2017

Portugal 2,8570 -0,14 -2,3580 -5,8030 29/08/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,5480 -8,05 -22,0480 341,9350 29/08/2017

Bélgica 0,6610 -6,11 -19,4880 315,7230 29/08/2017

Eslováquia 0,7820 -0,89 -17,4230 201,9310 28/08/2017

Eslovénia 0,9810 -3,64 -18,1140 21,2610 29/08/2017

Finlandia 0,3510 -12,25 -35,7140 448,4370 29/08/2017

Grécia 5,5400 -0,02 3,0510 -31,0770 29/08/2017

Irlanda 0,6910 -6,11 -18,2250 68,9490 29/08/2017

Malta 1,2400 -1,59 -8,8235 33,3333 29/08/2017

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

México 107,28 0,75 5,53 -28,39 29/08/2017

Chile 61,45 1,13 -5,08 -11,37 29/08/2017

Brasil 201,26 0,68 -4,12 -56,48 29/08/2017

Peru 77,24 0,67 -3,57 -23,04 29/08/2017

Colômbia 128,81 0,73 2,85 -38,20 29/08/2017

Venezuela 5125,36 1,62 14,33 1451,62 29/08/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 29/08/2017

Alemanha 13,70 3,64 4,19 -2,95 29/08/2017

França 21,31 3,09 18,92 -7,83 29/08/2017

Espanha 71,01 1,98 12,53 -10,08 29/08/2017

Italia 146,68 1,02 9,77 8,89 29/08/2017

Portugal 166,77 2,19 -0,24 -119,40 29/08/2017

Europa - Periféricos

Áustria 18,35 3,82 8,74 -7,84 29/08/2017

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 20.160 8.195 11.965 (2.885) 3.180 3.285

Investidor Estrangeiro 180.150 155.807 24.343 977 (13.811) (97.953)

Invest idor inst itucional 170.896 200.627 (29.731) 1.948 9.916 101.098

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 6.078.791 6.847.868 (769.077) 17.801 72.036 578.455

Investidor Estrangeiro 4.109.434 4.569.526 (460.092) 14.765 (105.656) (846.424)

Invest idor inst itucional 11.885.105 10.504.605 1.380.500 (33.559) 36.170 261.443

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 229.591 203.748 25.843 4.000 79.820 (56.807)

Invest idor Estrangeiro 162.960 178.178 (15.218) (2.177) (63.594) 75.165

Investidor inst itucional 177.964 210.484 (32.520) (2.178) (16.511) (31.206)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.321.833 1.352.373 (30.540) (33) (9.771) 30.024

Investidor Estrangeiro 874.447 620.212 254.235 52 9.679 (78.904)

Invest idor inst itucional 906.599 1.137.854 (231.255) (19) 95 52.872

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.551.424 1.556.121 (4.697) 3.967 70.049 (26.783)

Invest idor Estrangeiro 1.037.407 798.390 239.017 (2.125) (53.915) (3.739)

Invest idor inst itucional 1.084.563 1.348.338 (263.775) (2.197) (16.416) 21.666

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 9,03% 0,90%

10% CCRO3 CCR 4,22% 0,42%

10% CSAN3 Cosan 7,23% 0,72%

10% KLBN11 Klabin 11,56% 1,16%

10% EQTL3 Equatorial 8,20% 0,82%

10% HYPE3 Hypermarcas 6,04% 0,60%

10% IGTA3 Iguatemi 0,52% 0,05%

10% ITSA4 Itaúsa 11,14% 1,11%

10% M RVE3 M RV -8,58% -0,86%

10% VALE3 Vale 9,78% 0,98%

Desempenho 28/ago Agosto

Guide 0,11% 5,91%

Ibovespa -0,08% 7,73%
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Carteira Dividendos 

Fonte: Bloomberg 

Carteira Titulares do Mês 

Carteira Fundos Imobiliários 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg 

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

20% CSAN3 Cosan 7,23% 1,45%

20% CGAS5 Comgás 18,64% 3,73%

20% DIRR3 Direcional -4,76% -0,95%

20% M PLU3 M ult iplus -7,01% -1,40%

20% TAEE11 Taesa -1,38% -0,28%

Desempenho 28/ago Agosto

Guide 0,42% 2,54%

IDIV 0,20% 7,88%

Desempenho 28/ago Agosto

Guide -0,07% 7,02%

Ibovespa -0,08% 7,73%

Desempenho 28/ago Agosto

Guide 0,79% 1,66%

IFIX 0,42% 0,75%

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

10% BVM F3 B3 9,03% 0,90%

10% CVCB3 CVC Brasil 3,23% 0,32%

10% EQTL3 Equatorial 8,20% 0,82%

10% GUAR3 Guararapes 14,68% 1,47%

10% JSLG3 JSL 1,94% 0,19%

10% KLBN11 Klabin 11,56% 1,16%

10% KROT3 Kroton 16,05% 1,60%

10% M RFG3 M arfrig 12,15% 1,21%

10% M RVE3 M RV -8,58% -0,86%

10% SM LE3 Smiles 1,98% 0,20%

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

20% BRCR11 BC Fund 1,90% 0,38%

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

15% HGRE11 CSHG Real Estate 4,21% 0,63%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ice 1,95% 0,29%

10% BCFF11B BTG Pactual FoF -1,24% -0,12%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 1,14% 0,11%
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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 

 


