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

S&P 500 EUA 2.506 -0,06% 2,50% 12,83%

Dow Jones EUA 22.300 -0,52% 2,81% 12,54%

Nasdaq EUA 5.947 0,14% 1,20% 22,20%

M EXBOL M éxico 50.423 -0,26% -2,86% 4,89%

FTSE R. Unido 7.327 0,68% 0,49% 6,61%

DAX Alemanha 12.738 0,38% 6,65% 11,10%

CAC 40 França 5.291 -0,01% 5,16% 8,79%

IBEX 35 Espanha 10.275 -0,19% 0,70% 10,32%

FTSE M IB Italia 22.550 0,15% 5,90% 21,15%

PSI Portugal 5.372 0,79% 4,66% 19,38%

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

CSI 300 China 3.837 0,37% 0,05% 15,90%

Shangai Comp China 3.349 0,28% -0,48% 7,90%

Kospi Coreia do Sul 2.394 0,90% 1,26% 18,16%

Nikkei 225 Japão 20.356 -0,03% 5,13% 6,50%

Topix Japão 1.675 -0,08% 4,82% 10,28%

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

Dólar Index 93,070 -0,02% 0,89% -8,94%

Euro (USD/EUR) 1,181 0,21% -1,34% 12,30%

Libra (USD/GBP) 1,339 -0,39% 3,65% 8,51%

Franco Suiço 0,970 0,00% -1,48% 5,03%

Real 3,185 0,07% -0,65% 2,20%

Peso mexicano 18,177 0,09% -1,85% 14,03%

Dólar Australiano 1,276 0,28% 1,50% -8,09%

Iene 112,500 0,14% -2,48% 3,96%

Iuan 6,652 -0,13% -0,83% 4,40%

Rúpia 65,280 -0,35% -1,92% 4,05%

Lira Turca 3,557 -0,06% -3,08% -0,95%

Rand Sulafricano 13,494 -0,15% -3,81% 1,82%

Bom dia, 
  
Resumo: Vemos um dia mais favorável para os mercados emergentes. O dólar 
volta a perder forças, e as bolsas da Europa operam em alta. Nos EUA, as 
atenções se voltam aos dados de inflação. E economistas tentam estimar os 
efeitos da reforma tributária de Trump. No Brasil, dados de desemprego e 
fiscal, além da decisão da Aneel são os destaques. No front político, escolha de 
relator para a CCJ gera reclamações entre os tucanos, mas o Planalto 
comemora... 
 
Cenário Externo: atenção à inflação. 
 
Mercados: ações mistas; e dólar fraco. As bolsas da Europa operam com viés 
positivo, após alta das bolsas da China e Hong Kong na Ásia. Nos EUA, os 
índices futuros operam em ligeira queda nesta manhã. Quanto ao dólar, um 
alívio: após valorização recente, opera misto frente às moedas do G-10, e recua 
frente à maioria das moedas dos emergentes.  
 
Hoje, no front "macro", destaque para os dados de inflação. Na zona do euro, 
dados de setembro (preliminares) foram para 1,1%, de 1,2% até o mês 
anterior (considerando o chamado "núcleo" da inflação). Nos EUA, a inflação de 
agosto deve ter permanecido em 1,4% (aqui, considerando o "núcleo" do índice 
PCE). Este número sai às 9h30. De ambos os lados do Atlântico, a inflação se 
mantém baixa... 
 
Y otras cositas más... Nos EUA, outros destaques na agenda de hoje: (1) renda 
e gastos pessoais (9h30); (2) índice PMI de Chicago (10h45); e (3) confiança 
do consumidor (11h). E Patrick Harker, do Fed, faz discurso às 12h. 
Economistas também seguem tentando entender os impactos da reforma 
tributária de Trump, caso seja, de fato, aprovada em Washington... 
 
Brasil: dados de desemprego e fiscal no radar. 
 
Nós não queríamos... O presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), 
anunciou ontem o deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) como o relator da 
2ª denúncia contra o presidente Temer. Embora tenha sido comemorado pelo 
Planalto, gerou insatisfação entre os tucanos. Betinho Gomes (PE), coordenador 
do partido na CCJ, foi claro: "Sempre foi expresso que não queríamos a 
relatoria". 
 
Do dia 23 não passa... Pacheco ressaltou que a votação da denúncia deve 
ocorrer após o feriado de 12 de outubro. E o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), disse ter "certeza" de que a denúncia será votada até o dia 22 
ou 23 de outubro no plenário da Casa. Até lá, não espere grandes avanços na 
agenda de reformas... 
 
Fica para depois... Para a próxima semana, ficaram 2 questões polêmicas: (1) 
no Supremo, a decisão sobre a aplicação da lei Ficha Limpa para casos 
anteriores à sua publicação, em 2010 e; (2) no Senado, a votação sobre a 
decisão do STF em afastar Aécio Neves. 
 
Para hoje: 2 indicadores "macro". Hoje, economistas estarão atentos a 2 
questões: (1) o IBGE divulgou a PNAD Contínua, mostrando que o desempenho 
caiu de 12,8% para 12,6% (em linha com o esperado); e (2) o BC divulga o 
resultado primário do setor público consolidado. 
 



Continuação do cenário Brasil 
 
E 2 decisão sobre energia elétrica... A Aneel definirá a bandeira tarifária de energia elétrica de outubro. A bandeira deve ser elevada de nível, de 
"amarela" para "vermelha". Aqui, 2 exercícios de sensibilidade: (i) caso vá para "vermelha patamar 1", o impacto no IPCA será de 8 pontos base; 
(ii) caso vá para "vermelha patamar 2", o impacto será de 11 pontos base. 
 
Sobre ontem... Poderíamos destacar 2 pontos: (1) o Conselho Monetário Nacional manteve a TJLP em 7,0%, em linha com o esperado; e (2) 
pesquisa CNI-Ibope mostrou que apenas 3% dos brasileiros consideram o governo ótimo ou bom. Mais: apenas 6% diz confiar no presidente.  
 
Um pouco sobre o banco central... Deixará expirar US$3,98 bi do total de swaps de 2 de outubro. Para hoje, não anunciou leilões. À frente, até o 
final do ano, não há mais vencimentos de swap cambial previstos.  
 
E os mercados hoje? O exterior mais positivo pode contribuir para a melhora dos mercados locais. Por outro lado, aqui, não vemos um noticiário 
muito favorável. Seja como for, temos uma expectativa mais positiva do que a dos últimos dias. Um leve viés de alta em bolsa, e de baixa em dólar 
e juros futuros. O CDS de 5 anos do país vai recuando, abaixo de 198,8 pontos... 
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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 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 7,52 -0,13 -1,00 7,53 7,52

DI jan 19 7,29 0,00 0,00 7,29 7,28

DI jan 20 8,12 -0,12 -1,00 8,13 8,12

DI jan 21 8,82 -0,11 -1,00 8,84 8,82

DI jan 22 9,28 -0,22 -2,00 9,36 9,27

DI jan 23 9,53 0,11 1,00 9,54 9,53

DI jan 24 9,71 -0,51 -5,00 9,79 9,79

DI jan 25 9,90 0,20 2,00 9,91 9,90

DI jan 26 10,00 -0,74 -7,50 10,12 9,99

Variação

8,12

8,82

9,28

9,53
9,71

9,90
10,00

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 “Desemprego passa de 12,8% para 12,6% 
O IBGE divulgou a PNAD Contínua, mostrando que o desempenho caiu de 
12,8% para 12,6%, considerando o trimestre móvel com término em agosto. 
Esta queda ficou em linha com o esperado pelos economistas. Na comparação 
com o mesmo trimestre do ano anterior, quando a taxa foi estimada em 11,8%, 
o quadro foi de elevação (0,8 ponto percentual). Há sinais positivos vindo do 
mercado de trabalho, mas é preciso ponderar que embora o desemprego não 
tenha aumentado como se esperava nos últimos meses, a informalidade 
aumentou, compensando a perda de vagas formais, com carteira assinada. 
 
Alguns números (percentuais sempre frente ao trimestre anterior): embora a 
população ocupada tenha recuado 1,5%, para 91,1 milhões; isso foi 
compensando pela queda de 4,8% da população desocupada, estimada em 
13,1 milhões. Um outro ponto importante: enquanto o número de empregados 
com carteira assinada ficou estável (33,4 milhões), a “informalidade” 
aumentou. Afinal, o número de empregados sem carteira assinada (10,8 
milhões) cresceu 2,7%; e os trabalhadores por conta própria (22,8 milhões) 
cresceram 2,1%.  
 
Temer em baixa, segundo pesquisas 
Segundo pesquisa CNI-Ibope, para 77% dos brasileiros Temer faz um governo 
ruim ou péssimo. Em julho, este percentual era de 70%. Na ponta oposta, 
apenas 3% o consideram ótimo ou bom. Mais: apenas 6% dos entrevistados 
diz confiar em Temer - número abaixo dos 10% de julho, e dos 17% de março. 
Também do lado negativo: para 59% dos brasileiros, Temer faz gestão pior do 
que o da presidente Dilma. 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
Ontem, o Ibovespa recuou 0,31%, aos 73,567 mil pontos, e foi pressionado, ao 
longo do dia, por papéis como Usiminas, CSN e Vale. Por outro lado, a 
percepção de risco-país recuou, em linha com queda de dólar e DIs. Alguns 
números: o CDS de 5 anos caiu 1,82%, aos 199 pontos base. O dólar caiu 
0,32%, cotado a R$3,1829. Por fim, na B3, o DI para jan/21 caiu 1 ponto base, 
passando de 8,84% 8,83%. 
 
 

Cenário Externo 
 
EUA: um PIB de 3,1% 
Ontem, nos EUA, o destaque ficou por conta da 2ª leitura do PIB do 2º tri. O 
número veio ligeiramente acima da leitura anterior: 3,1%, contra os 3,0% 
inicialmente divulgados na 1ª leitura. Atenção: estes percentuais se referem ao 
ritmo registrado frente ao trimestre anterior, porém, numa taxa anualizada. O 
mercado esperava uma estabilidade, em 3,0%. O resultado corrobora a 
expectativa de melhora da economia americana. Para este ano, lembramos: o 
Fed projeta um crescimento de 2,4%. Há 3 meses, esperava 2,2%. Também 
vale notar: os números de atividade, que nos últimos meses vinham 
decepcionando o mercado, agora têm vindo “em linha” com o esperado.  
 



Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

 
Camil: Após IPO, Camil pretende ampliar portfólio 
 
Segundo o jornal Valor Econômico, depois de captar R$ 370 milhões em uma 
oferta de ações na B3, a empresa de alimentos Camil pretende expandir seu 
portfólio de produtos e, para isso, pretende comprar empresas do setor de 
mercearia seca, tais como farinhas, massas e cafés, tanto no Brasil como em 
outros países da América do Sul. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. Gostamos da companhia, e destacamos: (i) 
estrutura de capital equilibrada; (ii) comprovado histórico de aquisições; (iii) 
posicionamento de liderança/diferenciação nos segmentos em que atua. A 
empresa ainda tem apresentado forte crescimento da geração de caixa 
operacional, com aumento nos volumes de venda e preço médio dos seus 
produtos, além de reportar avanços de suas margens, tanto operacionais como 
financeiras.  
 
Atualmente, a Camil tem operações no Brasil, Uruguai, Chile e Peru, mas 
também tem planos de chegar a outros países. Os papéis da Camil estrearam 
na bolsa de valores ontem e tiveram uma ligeira queda de 0,11%, após serem 
precificadas abaixo do piso da faixa indicativa de preços da oferta. 
 
 
Kroton: Cia pode ser candidata para a compra da Somos Educação 
 
Segundo a Agência Estado, a Somos Educação, controlada pela Tarpon, está 
perto de ser vendida e a Kroton é, mais uma vez, a principal candidata a 
compradora. A Somos, que tem editoras e colégios, quer novos recursos e 
vinha cogitando dois caminhos: o primeiro era a busca de um novo sócio para 
investimentos em expansão; o segundo, que hoje está mais perto de acontecer 
na visão do mercado, é a venda. 
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Conforme comentamos nos últimos meses, o 
ambiente segue favorável para a continuidade da consolidação do setor de 
educação. Principalmente após reprovação da fusão entre Estácio e Kroton pelo 
Cade, ressaltamos que a expectativa era justamente que a Kroton voltasse para 
o mercado com muito apetite para aquisições. A companhia ainda possui um 
caixa robusto, e vem reportando um desempenho financeiro melhor do que 
seus concorrentes. O principal negócio da Kroton é o ensino superior, mas 
recentemente temos comentado a intenção da companhia de possíveis 
aquisições no ensino básico. Trata-se de um segmento ainda muito 
pulverizado, resiliente a crises e com tíquete médio elevado. No ano passado, 
as escolas particulares movimentaram R$ 67 bilhões, ante uma receita líquida 
de R$ 55 bilhões das faculdades.  
 
Os maiores grupos privados de educação básica em número de alunos são SEB 
(48 mil), Eleva (40 mil), Somos Educação (29 mil) e Positivo (12 mil). Mesmo 
que seja um segmente ainda pouco explorado para Kroton, com estratégias de 
execução diferente do ensino superior, acreditamos na capacidade de entrega 
do management da Kroton e um setor ainda a ser explorado para consolidação 
no longo prazo.  
 
 
Petrobras: Conselho aprova venda de 40% das ações da BR Distribuidora  
 
O conselho de administração da Petrobras aprovou a abertura de capital da BR 
Distribuidora, com a oferta de 25% a 40% das ações na B3.  
 
Impacto: Marginalmente Positivo. Esta operação faz parte do plano de venda 
de ativos com o qual a estatal pretende arrecadar US$ 21 bilhões até o fim de 
2018. A expectativa da empresa é realizar a oferta de ações até o fim deste 
ano. 
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Hora

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

IBOV Ibovespa 73.567 -0,31% 3,14% 26,08%

IBrX Ibrx 100 30.487 -0,32% 3,04% 26,08%

IM OB Imobiliário 755 -1,04% 1,98% 22,20%

INDX industrial 14.612 -0,53% 3,83% 13,12%

IFNC Financeiro 8.005 -0,62% 3,34% 30,36%

ICON Consumo 3.683 0,17% 5,46% 18,50%

IM AT M aterias básicos 2.205 0,02% 0,96% 57,00%

IEE Energia Elétrica 40.816 -0,29% -1,17% 11,66%

UTIL Utilidade Pública 4.090 -0,15% -0,24% 7,86%

IFIX FI Imobiliário 2.214 -0,03% 6,52% 22,32%

IDIV Dividendos 4.097 0,36% 3,80% 39,54%

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

Cobre (USd/lb.) 297,6 -0,17% -4,14% 17,86%

Ouro (USD/t oz.) 1.289,8 0,09% -2,21% 10,65%

Prata (USD/t oz.) 16,9 0,02% -3,80% 3,91%

Plat ina (USD/t oz.) 925,4 -0,03% -8,05% 1,05%

Paládio (USD/t oz.) 934,5 0,72% -0,97% 36,13%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 57,2 -0,31% 10,78% -2,62%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 51,4 -0,25% 9,43% -9,85%

Gasolina (USd/gal.) 162,4 -0,48% 1,37% -2,77%

Gás Natural (USD/M M Btu) 3,0 -0,30% -1,47% -16,54%

Etanol (USD/gal.) 1,5 0,54% 5,57% 1,49%

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

M ilho (USd/bu.) 352,5 0,00% 1,08% -7,24%

Soja (USd/bu.) 956,5 -0,31% 2,05% -3,31%

Café Robusta (USD/M T) 1.965,0 0,82% -6,65% -8,65%

Café Arábica (USD/bag) 164,3 -0,64% -2,09% -5,71%

Açúcar (CNY/M T) 6.110,0 -0,07% -5,55% -11,63%

Boi Gordo (USd/lb.) 115,1 0,13% 3,30% 14,36%



Tim: Conselho aprova Amos Genish para o cargo de CEO 
 
O Conselho de Administração da TIM na Itália aprovou, por unanimidade, Amos Genish para o cargo de presidente executivo (CEO) da empresa. 
Genish é o fundador da brasileira GVT, companhia de banda larga que foi adquirida pela Telefônica Brasil, onde o executivo exerceu o posto de 
presidente até o ano passado. 
 
Impacto: Neutro. A notícia já era esperada pelo mercado. Amos Genish é reconhecido no mercado, bem visto pelos investidores e é um executivo 
experiente. Genish teve uma boa performance à frente da GVT e Telefônica Brasil. Em sua gestão, a Telefônica Brasil deu saltos de crescimento, 
além das sinergias adquiridas provenientes da compra da GVT. O executivo terá um papel fundamental para a operação brasileira, importante na 
recuperação da rentabilidade da matriz. A expectativa do mercado é que, devido à experiência de Genish e sua aceitação no mercado brasileiro, ele 
possa conduzir uma futura união entre TIM Brasil e  outros players do setor. Ventila-se no mercado nomes como Oi - maior operadora do país em 
extensão de rede que está em recuperação judicial há mais de um ano – ou até mesmo Cemig Telecom. Acompanharemos as mudanças 
envolvendo as empresas citadas. 
 
 
Setor elétrico: Estiagem provoca alta nos custos de energia  
 
Segundo matéria veiculada no jornal Valor Econômico, o atraso do início do período úmido e o aumento das temperaturas devem levar a um 
aumento generalizado do custo de energia no país, mesmo sem haver risco de abastecimento. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve 
divulgar hoje o acionamento da bandeira tarifária vermelha, e há chances de que seja no patamar 2, com acréscimo de R$ 3,50 a cada 100 
kilowatts-hora (KWh) consumidos.  
 
Impacto: Negativo. Se o cenário se confirmar, será a primeira vez que será acionada a abandeira vermelha no patamar 2. Com os níveis dos 
reservatórios em baixa, as hidrelétricas são cada vez mais substituídas por outras fontes de energia (termoelétricas), o que aumenta o déficit 
hídrico (medido pelo fator GSF). Ao mesmo tempo, o preço de energia no mercado à vista (PLD) tem se mantido no teto de R$ 533,82/MWh. Parte 
do prejuízo do GSF vai para as empresas geradoras, que estão expostas ao mercado livre, ou precisam vender menos energia para se proteger. 
Outra parcela vai para os consumidores, que bancam o GSF de toda a energia em regime de cotas (custo que pode chegar a R$ 1 bilhão por mês). 
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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/set             

08:00 Brasil Sondagem de Serviços Set - - - 

08:00 Brasil Sondagem da Indústria Set - - - 

09:00 Brasil PNAD Contínua (Taxa de Desemprego %) Ago - 12,70% 12,80% 

10:30 Brasil Nota à Imprensa: Política Fiscal (Resultado Primário - R$ bi) Ago - - -16,1B 

- Brasil Definição da bandeira tarifária de energia elétrica Out - - - 

04:55 Alemanha Taxa de Desemprego Set - 5,70% 5,70% 

05:30 R. Unido PIB (QoQ %) 2Q F - 0,30% 0,30% 

05:30 R. Unido PIB (YoY %) 2Q F - 1,70% 1,70% 

06:00 Z. do Euro CPI (YoY %) Set - 1,60% 1,50% 

06:00 Z. do Euro CPI: Núcleo (YoY %) Set P - 1,20% 1,20% 

09:30 EUA Renda Pessoal (MoM % a.s.) Ago - 0,20% 0,40% 

09:30 EUA Gasto Pessoal (MoM % a.s.) Ago - 0,10% 0,30% 

09:30 EUA Deflator do PCE (MoM % a.s.) Ago - 0,30% 0,10% 

09:30 EUA Deflator do PCE (YoY %) Ago - 1,50% 1,40% 

09:30 EUA Deflator do PCE (núcleo MoM % a.s.) Ago   0,20% 0,10% 

09:30 EUA Deflator do PCE (núcleo YoY %) Ago   1,40% 1,40% 

10:45 EUA Chicago PMI Set   58,7 58,9 

11:00 EUA Confiança do Consumidor Set F   95,3 95,3 

12:00 EUA Discurso de P. Harker (Fed Filadélfia) -   - - 

14:00 EUA Indicador de Perfuração de Poços -   - - 

22:00 China Sondagem Industrial PMI Set   51,7 51,7 

22:00 China PMI Serviços Set   - 53,4 



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 1,4587 0,54 10,8856 98,6788 29/09/2017

Treasury 5 anos 1,8997 0,35 11,5109 70,0868 29/09/2017

Treasury 10 anos 2,3104 0,08 8,5102 48,1121 29/09/2017

Treasury 30 anos 2,8712 0,00 4,8495 26,1124 29/09/2017

TIPS (inflação) 2 anos -0,1949 1,67 -4077,5510 67,2767 29/09/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0612 12,50 -13,6812 117,1189 29/09/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,4305 0,96 14,8000 8710,0000 29/09/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,9203 0,03 2,8728 60,9479 29/09/2017

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

México 6,8850 -0,09 0,4230 14,2170 29/09/2017

Ásia

Japão 0,0680 -8,11 655,5560 185,0000 29/09/2017

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

China 3,6230 0,17 -1,2270 31,9370 29/09/2017

Índia 6,6630 0,33 1,9900 -2,9140 29/09/2017

Austrália 2,8390 -0,77 7,9880 44,0390 29/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,3710 -0,29 37,1000 89,8890 29/09/2017

Alemanha 0,4550 -5,01 33,0410 488,8890 29/09/2017

França 0,7410 -3,26 12,9570 298,3870 29/09/2017

Espanha 1,6180 -0,49 3,5850 76,4450 29/09/2017

Italia 2,1040 -0,85 1,8390 73,7410 29/09/2017

Portugal 2,3790 -1,65 -16,5260 -28,0830 29/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,6210 -4,02 10,8930 527,2730 29/09/2017

Bélgica 0,7300 -3,69 9,6100 444,7760 29/09/2017

Eslováquia 0,8720 2,95 11,5090 232,8240 28/09/2017

Eslovénia 0,9920 -1,20 1,0180 61,3010 29/09/2017

Finlandia 0,6150 -4,06 70,8330 2177,7780 29/09/2017

Grécia 5,6600 -0,79 2,3320 -31,4770 29/09/2017

Irlanda 0,7270 -4,72 4,4540 121,6460 29/09/2017

Malta 1,3700 -3,52 10,4839 59,3023 29/09/2017

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

México 111,05 -1,09 4,64 -60,53 29/09/2017

Chile 58,82 -1,38 -3,13 -28,60 29/09/2017

Brasil 198,50 -0,65 -0,94 -77,31 29/09/2017

Peru 83,28 -1,15 8,64 -20,95 29/09/2017

Colômbia 123,40 -0,53 -3,33 -48,88 29/09/2017

Venezuela 5360,44 -0,10 -0,67 2067,73 29/09/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 29/09/2017

Alemanha 11,67 -4,83 -15,20 -6,58 29/09/2017

França 20,52 0,21 -3,50 -7,47 29/09/2017

Espanha 63,03 1,01 -10,43 -18,18 29/09/2017

Italia 138,28 -0,46 -5,67 -9,05 29/09/2017

Portugal 127,95 0,23 -23,45 -176,40 29/09/2017

Europa - Periféricos

Áustria 17,60 -5,46 -2,84 -7,64 29/09/2017

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 22.930 9.680 13.250 (765) (4.115) 1.285

Investidor Estrangeiro 162.064 191.939 (29.875) (1.847) 6.446 (54.218)

Investidor inst itucional 247.634 226.107 21.527 2.199 16.274 51.258

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 6.184.981 6.836.992 (652.011) 64.995 161.659 117.066

Investidor Estrangeiro 4.588.090 4.757.064 (168.974) 45.295 (147.684) 291.118

Investidor inst itucional 11.899.029 10.935.085 963.944 (109.321) 12.521 (416.556)

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 353.095 202.983 150.112 51.210 59.580 124.269

Investidor Estrangeiro 218.697 315.582 (96.885) (19.298) (49.805) (81.667)

Investidor inst itucional 426.921 492.413 (65.492) (31.987) (7.255) (32.972)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.270.350 1.402.906 (132.556) (24.425) (43.519) (102.016)

Investidor Estrangeiro 971.346 639.536 331.810 117 18.933 77.575

Investidor inst itucional 994.282 1.203.502 (209.220) 23.908 38.915 22.035

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.623.445 1.605.889 17.556 26.785 16.061 22.253

Investidor Estrangeiro 1.190.043 955.118 234.925 (19.181) (30.872) (4.092)

Investidor inst itucional 1.421.203 1.695.915 (274.712) (8.079) 31.660 (10.937)

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

Variação líquida

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BVM F3 BM &FBovespa 5,92% 0,59%

10% CCRO3 CCR -0,29% -0,03%

10% CRFB3 Carrefour Brasil -0,32% -0,03%

10% KLBN11 Klabin 6,95% 0,70%

10% EQTL3 Equatorial 0,13% 0,01%

10% IGTA3 Iguatemi 1,60% 0,16%

10% ITSA4 Itaúsa 6,08% 0,61%

10% M RVE3 M RV -0,44% -0,04%

10% PETR4 Petrobras 12,38% 1,24%

10% VALE3 Vale -9,49% -0,95%

Desempenho 28/set Setembro

Guide -0,77% 2,25%

Ibovespa -0,31% 3,86%
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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 1,96% 0,39%

20% CPLE6 Copel -2,02% -0,40%

20% CSAN3 Cosan -6,71% -1,34%

20% IRBR3 IRB Brasil Re 1,33% 0,27%

20% TAEE11 Taesa -3,11% -0,62%

Desempenho 28/set Setembro

Guide -0,25% -1,71%

IDIV 0,36% 4,89%

Desempenho 28/set Setembro

Guide -0,98% 1,39%

Ibovespa -0,31% 3,86%

Desempenho 28/set Setembro

Guide -0,03% 4,20%

IFIX -0,03% 6,24%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

10% BTOW3 B2W Digital 8,82% 0,88%

10% BVM F3 B3 5,92% 0,59%

10% CESP6 Cesp -3,46% -0,35%

10% EQTL3 Equatorial 0,13% 0,01%

10%  GGBR4 Gerdau -8,35% -0,84%

10% KLBN11 Klabin 6,95% 0,70%

10% M OVI3 M ovida -10,96% -1,10%

10% M RVE3 M RV -0,44% -0,04%

10% PETR4 Petrobras 12,38% 1,24%

10%  VIVT4 Vivo 2,89% 0,29%

P eso T icker Empresa Setembro C o ntibuição

25% BRCR11 BC Fund 4,75% 1,19%

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

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 1,39% 0,28%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 7,34% 1,10%

15% HGJH11 CSHG JHSF Prime Off ices 7,14% 1,07%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 1,24% 0,12%
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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 

 


