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

S&P 500 EUA 2.447 0,00% -0,94% 9,92%

Dow Jones EUA 21.903 0,98% 0,92% 10,53%

Nasdaq EUA 5.879 0,16% -0,52% 20,85%

M EXBOL M éxico 51.408 0,23% -0,08% 10,66%

FTSE R. Unido 7.364 0,42% 0,89% 6,48%

DAX Alemanha 12.009 0,54% -1,08% 4,74%

CAC 40 França 5.054 0,45% -1,47% 3,92%

IBEX 35 Espanha 10.252 0,48% -2,47% 10,08%

FTSE M IB Italia 21.445 0,15% 0,14% 14,66%

PSI Portugal 5.089 -0,43% -1,59% 12,71%

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

CSI 300 China 3.834 -0,01% 3,02% 15,84%

Shangai Comp China 3.364 -0,05% 3,39% 8,38%

Kospi Coreia do Sul 2.372 0,32% -1,20% 17,07%

Nikkei 225 Japão 19.507 0,74% -2,27% 2,05%

Topix Japão 1.608 0,62% -0,84% 5,86%

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

Dólar Index 92,691 0,48% -0,61% -9,31%

Euro (USD/EUR) 1,192 -0,45% 0,64% 13,32%

Libra (USD/GBP) 1,291 -0,07% -2,32% 4,61%

Franco Suiço 0,959 0,31% 0,84% 6,28%

Real 3,169 0,15% -1,39% 2,71%

Peso mexicano 17,867 0,14% -0,37% 16,01%

Dólar Australiano 1,260 0,20% 0,85% -9,27%

Iene 110,210 0,45% 0,05% 6,12%

Iuan 6,593 -0,05% 2,02% 5,33%

Rúpia 63,996 -0,04% 0,30% 6,14%

Lira Turca 3,457 0,27% 1,81% 1,93%

Rand Sulafricano 13,073 0,71% 0,86% 5,10%

Bom dia, 
  
Resumo: A tensão geopolítica diminuiu, e as bolsas da Europa vão mostrando 
recuperação. O risco continua, mas, neste momento, precifica-se que a relação 
entre EUA e Coreia do Norte não continuará a se deteriorar. O dólar se recupera 
frente ao euro e ao iene, por exemplo. Hoje, atenção: sai o PIB do 2º tri dos 
EUA. No Brasil, é dia de votações importantes em Brasília (MP 777, Refis e 
metas fiscais). Do lado “macro”, o destaque é o fiscal: sairá o resultado 
primário do setor público consolidado de julho.  
 
Cenário Externo: diminui aversão a risco, e bolsas esboçam melhora. 
 
Algum alívio (passageiro)? A tensão parece diminuir entre Coreia do Norte e 
EUA, ao menos na margem. Se por um lado ficou claro que os norte-coreanos 
conseguem atingir territórios americanos, caso queiram, por outro, analistas 
não acreditam que o tom continuará a subir. O míssil norte-coreano, que 
sobrevoou o Japão, teria sido um protesto contra os exercícios militares 
recentes de EUA e Coreia do Sul. 
 
Um contraponto. Não há razões, no entanto, para descartar novas rodadas de 
aversão a risco. Segundo Donald Trump, “todas as opções estão sobre a mesa”. 
Fica claro que uma escalada das tensões, embora imprevisível, não é algo 
impensável nos dias de hoje. 
 
Por enquanto, um respiro. As bolsas da Europa operam em alta, após sessão de 
ganhos na Ásia. O índice acionário do Japão subiu 0,74%; e o índice da Coreia 
do Sul, 0,32%. Mais: o euro e o iene – moedas consideradas “seguras” – 
perdem forças, sem a maior demanda por estes ativos. Da mesma forma, a 
moeda sul-coreana, que ontem havia se depreciado, se valoriza hoje contra o 
dólar, após diminuição das tensões.  
 
“Como quebrar a tendência de queda do dólar?” Esta é uma das perguntas mais 
importantes. Até aqui, considerando o dólar index, a moeda já recua ao redor 
de 10%. O outro lado da moeda: no ano, se considerarmos o euro, esta se 
valoriza quase 14% frente ao dólar americano. O mercado segue cético em 
relação aos planos do Fed, e atribui 2/3 de probabilidade à manutenção dos 
juros (hoje entre 1,00-1,25% a.a.) até o final do ano. É a minoria do mercado 
que prevê uma nova elevação de juros neste ano. 
 
Isso pode mudar. Hoje, 2 dados sobre a economia dos EUA serão divulgados, e 
espera-se uma melhora do ritmo: (1) às 9h15h, números do mercado de 
trabalho, segundo pesquisa ADP e; às 9h30, o (2) PIB do 2º tri. Além disso, 
Jerome Powell, do Fed, fará discurso em Chicago (10h15).  
 
Brasil: votações importantes em Brasília, e de olho nos dados fiscais. 
 
Tic-Tac, Tic-Tac...O presidente interino da Câmara, André Fufuca (PP-MA), 
convocou uma sessão para hoje (9h). Na pauta, a MP 777. Lembramos: o 
texto-base já foi aprovado, mas falta analisar 3 destaques. Na sequencia, a MP 
segue para o Senado. Precisa ser votada até o dia 6 de setembro (próxima 4ª), 
para não perder validade.  
 
Aprovar hoje, para enviar amanhã. Em sessão conjunta (13h), o Congresso 
pode analisar os vetos presidenciais e votará o projeto que altera as metas 
fiscais para os próximos anos. Ontem, as mudanças foram aprovadas pela 
Comissão Mista do Orçamento (CMO). Importante: as aprovações de hoje 
permitirão que o governo envie, até amanhã (5ª, dia 31), o Orçamento da 
União para o próximo ano, já atualizado. 
 
Se precisar, posterga. Refis: ontem, em reunião, o relator da MP do Refis no 
Congresso, o deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG) sinalizou a líderes do 
governo que aceitará os termos da Fazenda para a proposta. O texto pode ser 
votado hoje. E se não houver acordo? Bem, o governo publicará uma MP para 
estender o prazo de adesão ao Refis, que termina amanhã. 



Continuação do cenário Brasil 
 
Não vai dar em nada. O deputado Fufuca disse que pretende colocar em votação no plenário a PEC 282 de 2016, que cria (i) uma cláusula de 
desempenho e (ii) acaba com coligações nas eleições proporcionais. Como não há consensos entre políticos, o mais provável é que não aconteça 
absolutamente nada (no mínimo, nada antes do feriado do dia 7 de setembro). 
 
Vazamentos seletivos? A delação premiada do operador financeiro ligado ao PMDB, Lúcio Funaro, chegou ontem ao STF. O ministro Edson Fachin é 
o responsável por homologar o acordo feito pela PGR. Especula-se que algo pode vazar nos próximos dias, como já aconteceu no passado, com tais 
delações. Em meio à possíveis “fatos novos”, e denúncia da PGR, Temer afirmou que terá forças para resistir. 
 
Para hoje: inflação, fiscal, e fluxo. Aqui, entre os indicadores do front “macro”: (1) IGP-M de agosto subiu 0,10% frente a julho, após -0,72% no 
mês anterior, em linha com o esperado; e sairá, às 10h30, (2) o resultado primário do setor público consolidado. O mercado espera um déficit de 
R$17 bi. Além disso, sai às 12h30 o fluxo cambial semanal. 
 
Acredite: a confiança tem melhorado. Dados da FGV recentes têm mostrado uma retomada em agosto, bastante generalizada entre setores. Aqui, 
podemos incluir o setor de serviços, a indústria, e a construção, por exemplo. O “choque-JBS” não surtiu efeitos duradouros, ao menos nos dados 
de confiança. 
 
Acredite: a governança pode melhorar. Temos visto um movimento positivo de várias empresas, rumo a níveis de governança mais alta, aderindo 
às regras do chamado Novo Mercado. Um exemplo mais avançado disto é a Vale, mas empresas como Eletrobras e Guararapes, por exemplo, já 
sinalizaram a mesma intenção. 
 
E os mercados hoje? A melhora do exterior contribui para um dia ligeiramente mais positivo (viés de alta em bolsa, e de queda da percepção de 
risco-país). À espera das votações importantes por aqui, os mercados locais devem seguir atentos ao exterior. Por outro lado, esperam-se números 
fortes nos EUA (ADP e PIB) – algo que tende a pressionar o dólar para cima. 
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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 7,81 -0,06 -0,50 7,81 7,80

DI jan 19 7,78 0,00 0,00 7,79 7,78

DI jan 20 8,64 0,00 0,00 8,64 8,63

DI jan 21 9,28 -0,22 -2,00 9,30 9,28

DI jan 22 9,70 -0,10 -1,00 9,71 9,70

DI jan 23 9,92 -0,10 -1,00 9,93 9,92

DI jan 24 10,12 0,05 0,50 10,12 10,12

DI jan 25 10,24 -0,10 -1,00 10,26 10,24

DI jan 26 10,33 0,10 1,00 10,37 10,30

Variação

8,64

9,28

9,70
9,92

10,12
10,24 10,33

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. No Brasil, votações importantes devem acontecer hoje. 
Enquanto isso, investidores estão atentos ao exterior, que tem dados 
importantes da economia americana. Tudo indica que os números 
serão bons, e que os EUA continuam a aquecer.  
 

Brasil 
 
 
Fiscal: déficit do governo central maior do que o esperado 
 
Em julho, o resultado primário do governo central foi deficitário em R$ 20,15 bi. 
O mercado esperava um déficit de R$18,7 bi. O desvio em relação à projeção 
está mais relacionado às receitas. Para hoje, espera-se que o resultado primário 
do setor público consolidado tenha sido de déficit de R$17 bi, mas pode ser 
pouco menor do que isso, segundo a nossa opinião. Economistas continuarão a 
prestar especial atenção a estes dados, que podem trazer uma perspectiva mais 
negativa para o médio prazo, e fazer preço nos mercados. 
 
Confiança do setor de serviços melhora em agosto 
 
Segundo dados da FGV, divulgados nesta manhã, a confiança do setor avançou 
em agosto. Feito o ajuste sazonal, o índice passou de 82,9 em julho para 83,2 
em agosto. O avanço foi de 0,4%, puxado pela melhora das expectativas para 
os próximos meses (que melhorou 1,0%), e apesar da piora da avaliação da 
situação atual (que registrou queda de 0,4%). 
 
Como chegamos até aqui? Sobre os movimentos recentes nos 
mercados locais 
 
Apesar da maior aversão a risco no exterior, fruto da tensão geopolítica entre 
EUA e Coreia do Norte, o Ibovespa terminou em alta de 0,44%, aos 71,329 mil 
pontos. As oscilações não foram muito expressivas, de modo geral, e os 
“gatilhos” eram vários e sem claro predomínio de algum destes. A percepção de 
risco-país, segundo o CDS de 5 anos, subiu 0,25% (terminou aos 200 pontos 
base), mas isso não puxou o dólar para cima. A moeda dos EUA ficou 
praticamente estável, em R$3,1646, em queda de 0,07%. Por fim, na B3, juros 
mais curtos registraram leve pressão baixista. O DI para jan/18 caiu 0,45 ponto 
base, para 7,815%. 
 
 

Cenário Externo 
 
EUA: confiança do consumidor avança  
 
O índice de confiança do consumidor, segundo a Conference Board, avançou 
em agosto: foi para 122,9 pontos, resultado 2,4% superior ao da leitura de 
julho, e o 2º maior resultado no período pós-crise. Vemos uma percepção mais 
positiva em relação ao mercado de trabalho. Além disso, temos que a baixa 
popularidade de Trump não parece impactar de forma negativa à confiança das 
famílias.  



Indices Locais 

Dólar 

Fonte: Bloomberg 

Fonte: Bloomberg, Guide. 

 Commodities 

Fonte: Bloomberg 

Empresas 

Braskem: ação coletiva pode ser encerrada 
 
A Braskem, controlada pela Odebrecht e pela Petrobras, informou ontem que 
está em negociação com os autores da ação coletiva movida nos Estados 
Unidos contra ela para chegar a um acordo e encerrar o processo. O comando 
da Braskem tem indicado publicamente que o valor a ser pago nessa ação é 
"imaterial". Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
a companhia informa que foi protocolado, em comum acordo entre as partes, 
um pedido de alteração do cronograma previamente acordado, "uma vez que 
as partes estão engajadas em tratativas para a negociação de um acordo para 
encerrar referida ação". Os autores da ação pediram uma extensão de três 
semanas no prazo previamente estabelecido com a Justiça americana para 
certificação de classe. O prazo se encerraria amanhã, 30 de agosto, mas em 
correspondência ao juiz Paul Engelmayer, do Tribunal do Distrito Sul de Nova 
York, os autores da ação pediram prorrogação até 20 de setembro, com vistas 
à conclusão das negociações em curso. A expectativa é que um acordo, que 
encerrará a ação, seja submetido à aprovação preliminar da Corte já no dia 15. 
A Braskem ressalta, porém, que não houve acordo definitivo até o momento e 
os termos da negociação ainda são confidenciais.  
 
Impacto: Marginalmente positivo. A petroquímica brasileira é acusada pelos 
investidores de ter violado as leis do mercado de capitais americano ao ter se 
envolvido em um esquema de pagamento de propina para obter vantagens na 
nafta comparada da Petrobras. A Braskem admitiu a conduta ilegal e firmou, 
em dezembro do ano passado, um acordo de leniência de R$ 3,1 bilhões com 
autoridades no Brasil, Estados Unidos e Suíça, dentro da Operação Lava-Jato. 
Com o encerramento da ação coletiva, esse risco se dissipa e tende a repercutir 
de forma positiva nas ações da petroquímica.  
 
 
Cemig: Mais de dez grupos mostram interesse nas usinas da companhia 
 
Segundo matéria no jornal “Valor Econômico”, mais de dez empresas já 
demonstraram interesse em adquirir informações sobre a Light, a qual a fatia 
do bloco de controle está à venda.  
A Cemig abriu na última segunda-feira uma sala virtual com informações da 
Cemig que ficará aberto por 30 dias a eventuais interessados no ativo.  
 
Impacto: Marginalmente positivo.  A Cemig possui 43% da Light, entre 
participações direta e indireta. Todo o bloco de controle, que inclui bancos 
chega a 52%. Dentre os potenciais candidatos, quem tem o maior potencial, 
segundo uma fonte próxima ao assunto, é o grupo italiano Enel. A companhia 
teria significativo ganho de escala, por ser controlador da Enel Distribuição Rio 
(antiga Ampla Energia), que também atua na região metropolitana e no Norte 
Fluminense. A fonte comentou que haveria um estudo indicando um potencial 
de geração de valor em cerca de R$ 300 milhões apenas com a sinergia entre 
as operações da Light e Enel Distribuição Rio, fora o potencial ganho de 
eficiência. 
 
 
Guararapes: Dona da Riachuelo avalia migrar para Novo Mercado 
 
O presidente da Guararapes, Flávio Rocha, comunicou que a empresa estuda 
avançar em seu modelo de governança corporativa. O executivo disse ao jornal 
Valor Econômico que avalia a hipótese de migração ao Novo Mercado (nível 
máximo de governança da B3). A família Rocha tem mais ações preferenciais 
que ordinárias, e assim, mesmo que ocorra uma conversão sem prêmio, na 
proporção de um para um, a família ainda manteria a posição de majoritária. A 
família passaria de 82% para 85% das ações com direito a voto. 
 
Impacto: Positivo. A medida é positiva e deve melhorar o nível de governança, 
alinhando o interesse dos acionistas, tanto majoritário quanto minoritário. A 
medida ainda aumenta a liquidez das ações, assim como facilitaria o acesso da 
empresa ao mercado de capitais. A migração deve atrair mais investidores e 
fundos estrangeiros, visto que alguns players apenas investem em empresas do 
Novo Mercado. O fato também é positivo para a B3. Caso efetivada, a iniciativa 
beneficia o mercado de capitais como um todo, abrindo caminho para que 
outras empresas completem esse ciclo. 
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Hora

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

IBOV Ibovespa 71.330 0,44% 8,91% 21,77%

IBrX Ibrx 100 29.587 0,38% 8,60% 21,79%

IM OB Imobiliário 740 0,71% 2,19% 19,93%

INDX industrial 14.073 0,23% 9,81% 10,08%

IFNC Financeiro 7.746 0,73% 8,79% 23,08%

ICON Consumo 3.493 0,15% 9,51% 13,90%

IM AT M aterias básicos 2.184 0,08% 13,02% 58,73%

IEE Energia Elétrica 41.299 -0,15% 4,23% 11,01%

UTIL Utilidade Pública 4.099 -0,01% 3,56% 6,19%

IFIX FI Imobiliário 2.078 -0,16% 0,65% 17,91%

IDIV Dividendos 3.947 0,19% 8,33% 33,01%

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

Cobre (USd/lb.) 309,6 -0,27% 6,91% 22,61%

Ouro (USD/t oz.) 1.310,9 -0,61% 2,79% 12,46%

Prata (USD/t oz.) 17,4 -0,78% 3,50% 7,18%

Plat ina (USD/t oz.) 992,0 -1,15% 5,92% 8,78%

Paládio (USD/t oz.) 931,1 -1,34% 6,72% 35,63%

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

Petróleo Brent (USD/bbl.) 51,6 -0,79% -1,21% -12,28%

Petróleo WTI (USD/bbl.) 46,1 -0,78% -7,49% -19,20%

Gasolina (USd/gal.) 187,5 5,16% 13,94% 3,99%

Gás Natural (USD/M M Btu) 3,0 -0,87% -0,81% -17,17%

Etanol (USD/gal.) 1,5 -0,07% -6,15% -1,76%

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

M ilho (USd/bu.) 348,8 0,00% -10,12% -8,22%

Soja (USd/bu.) 937,8 0,05% -7,43% -5,21%

Café Robusta (USD/M T) 2.090,0 -0,71% -1,28% -2,84%

Café Arábica (USD/bag) 165,4 0,70% -6,21% -5,08%

Açúcar (CNY/M T) 6.414,0 -0,85% 5,29% -7,23%

Boi Gordo (USd/lb.) 106,1 -2,10% -5,63% 5,65%



Petrobras: Administração quer concluir IPO da Br Distribuidora o mais breve possível 
 
A Petrobras esclareceu informação veiculada no Jornal O Globo em 25 de agosto de 2017, que projeção de IPO da BR até dezembro é "desejo 
pessoal" de presidente do conselho. Na mesma linha, na matéria publicada pela Agência Reuters em 09 de agosto de 2017 (data anterior à da 
notícia do jornal O Globo), por ocasião da cerimônia de adesão da Petrobras ao programa de governança de estatais da B3, o Professor Nelson 
Carvalho informou sobre a intenção de se concretizar o IPO da BR ainda este ano, ressalvando tratar-se, essa data, de sua “ambição pessoal”, uma 
vez que o cronograma final da oferta ainda não foi deliberado pelo Conselho de Administração. Por essas razões, a Companhia julgou que esta 
informação não deveria ser considerada fato relevante. 
 
Impacto: Marginalmente positivo. Desde o fato relevante divulgado pela estatal em junho, que autorizou a elaboração de estudos para abertura de 
capital da Br Distribuidora, a expectativa do mercado para realização dessa oferta aumentou. As condições de mercado estão favoráveis e existe 
uma janela interessante entre setembro e novembro para a empresa captar no mercado. Acreditamos que essa operação é uma das melhores 
opções de captura de valor, ao se analisar a situação atual de mercado. Acreditamos que a operação é um grande passo para executar seu 
programa de parcerias e desinvestimentos. Agora é esperar a aprovação pelos órgãos reguladores.  
 
 
Ser Educacional: Companhia informa que não há negociações para compra da Uniasselvi 
 
A Ser Educacional informou que está atenta às oportunidades de negócio e crescimento do setor no qual atua, conforme divulgado em seus 
documentos públicos. No entanto, na data de hoje, não existem quaisquer negociações em curso para aquisição da Uniasselvi, contrariando as 
informações divulgadas ontem pela mídia. A Ser ainda se colocou à disposição para prestar eventuais esclarecimentos adicionais que sejam 
necessários. 
 
Impacto: Neutro. A expectativa de consolidação no segmento de Educação segue latente. O esclarecimento da Ser (da notícia do Valor que 
comentava a aquisição por um valor entre R$ 900 e R$ 1 bilhão) pode esfriar a expectativa do mercado dessa aquisição relevante. Vamos continuar 
a acompanhar a movimentação dos principais players do mercado, que ainda devem manter a estratégia de crescer via M&A. 
 
 
Setor de Papel & Celulose: Grupo asiático propõe aquisição fatiada da Eldorado 
 
Segundo o jornal Valor Econômico, as negociações envolvendo a venda do controle da Eldorado Brasil Celulose para o grupo asiático APP mudou 
de rumo. O grupo asiático adquire, neste momento, apenas uma participação de 30% a 35% do capital da fabricante de celulose controlada pela 
J&F Investimentos, mas com o compromisso futuro, já firmado, de assumir 100%. Essa negociação deve ocorrer em duas etapas. Essa compra 
parcelada tem como objetivo atender a algumas incertezas que ainda existem em torno do grupo J&F, dono de 81%, direta e indiretamente, da 
Eldorado. Esse restante deve se dar depois da conclusão do próprio acordo de leniência e a substituição de garantias dadas pela J&F em 
financiamentos relativos à Eldorado com o BNDES e a Caixa. 
 
Segundo o jornal, a proposta de compra da APP, com comprometimento de aquisição da totalidade da Eldorado, é por R$ 15 bilhão.  
 
Impacto: Neutro. Conforme comentamos nas últimas semanas, as tratativas com a APP seguem avançadas e a previsão é de ser assinado em uma 
a duas semanas. Essa estrutura é pouco usual em aquisições, mas atende, ao menos parcialmente, os interesses das partes compradora e 
vendedora. Para a holding J&F, o mais importante era receber o quanto antes algum valor pela venda. A família Batista deve receber cerca de R$ 
1,3 bilhão. Já para a APP, o objetivo era fazer o desembolso apenas quando a Eldorado estivesse totalmente desembaraçada. As negociações 
envolvendo a Eldorado, reforçam a relevância do Brasil para a indústria global e pode alimentar ainda mais uma possível fusão entre Fibria e 
Suzano. Mantemos no radar as negociações envolvendo as empresas do setor. 
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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 

30/ago             

08:00 Brasil IGP-M (MoM) Ago - - -0.72% 

08:00 Brasil IGP-M (YoY) Ago - - -1.66% 

08:00 Brasil Sondagem de Serviços Ago - - - 

08:00 Brasil Indicador de Incerteza da Economia  Ago - - - 

10:30 Brasil Nota à Imprensa: Política Fiscal (Resultado Primário - R$ bi) Jul - - -19.6b 

12:30 Brasil Fluxo Cambial Semanal 25-ago - - - 

06:00 Z. do Euro Indicador de Confiança na Economia Ago - - 111.2 

09:00 Alemanha CPI Harmonizado (YoY) Ago - - 1.50% 

09:15 EUA Emprego no Setor Privado (mil) Ago - - 178k 

09:30 EUA PIB (QoQ) 2T17 - 2.40% 2.60% 

11:30 EUA Estoques de petróleo bruto 25-ago - - - 

22:00 China Sondagem Industrial PMI Ago - - 51.4 

22:00 China PMI Serviços Ago - - 54.5 



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 1,3374 1,66 -0,7274 67,7411 30/08/2017

Treasury 5 anos 1,7282 1,44 -5,7637 46,8808 30/08/2017

Treasury 10 anos 2,1466 0,82 -6,2170 37,0491 30/08/2017

Treasury 30 anos 2,7500 0,42 -5,0185 23,3626 30/08/2017

TIPS (inflação) 2 anos 0,0095 93,88 -52,0202 104,1251 30/08/2017

TIPS (inflação) 5 anos 0,0844 19,04 -19,6190 166,0924 30/08/2017

TIPS (inflação) 10 anos 0,3847 2,59 -17,2688 295,7819 30/08/2017

TIPS (inflação) 30 anos 0,9016 0,78 -8,3460 54,8077 30/08/2017

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

México 6,8550 -0,02 -0,3630 16,9600 30/08/2017

Ásia

Japão 0,0110 22,22 -85,5260 114,6670 30/08/2017

Hong Kong 1,4990 -5,78 -1,2520 61,7040 30/08/2017

China 3,6710 0,08 1,7740 30,4550 30/08/2017

Índia 6,5370 0,06 1,1450 -8,0590 30/08/2017

Austrália 2,6790 2,06 -0,1860 45,7560 30/08/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido 1,0300 3,00 -15,4350 61,4420 30/08/2017

Alemanha 0,3660 7,02 -32,4720 502,1980 30/08/2017

França 0,6770 3,20 -16,0050 363,6990 30/08/2017

Espanha 1,5830 1,34 3,8030 66,6320 30/08/2017

Italia 2,0790 0,63 -2,0260 87,9750 30/08/2017

Portugal 2,8340 -0,56 -3,1440 -6,3450 30/08/2017

Europa - Periféricos

Áustria 0,5770 3,04 -17,9230 350,7810 30/08/2017

Bélgica 0,6830 2,55 -16,8090 358,3890 30/08/2017

Eslováquia 0,7780 -0,51 -17,8460 205,0980 29/08/2017

Eslovénia 0,9880 0,61 -17,5290 24,5900 30/08/2017

Finlandia 0,3690 2,50 -32,4180 515,0000 30/08/2017

Grécia 5,5370 0,11 2,9950 -31,5570 30/08/2017

Irlanda 0,7110 2,16 -15,8580 79,0930 30/08/2017

Malta 1,2700 2,42 -6,6176 39,5604 30/08/2017

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

México 105,66 -0,44 3,94 -30,77 30/08/2017

Chile 59,88 -1,39 -7,50 -13,66 30/08/2017

Brasil 199,93 -0,23 -4,75 -58,58 30/08/2017

Peru 76,34 -0,40 -4,69 -24,25 30/08/2017

Colômbia 127,04 -0,48 1,43 -40,97 30/08/2017

Venezuela 5301,51 -1,76 18,26 1628,35 30/08/2017

Europa - Núcleo

Reino Unido - - - - 30/08/2017

Alemanha 13,50 -1,93 2,65 -3,01 30/08/2017

França 21,56 1,40 20,35 -8,27 30/08/2017

Espanha 69,92 -0,64 10,81 -11,24 30/08/2017

Italia 147,14 0,37 10,11 10,22 30/08/2017

Portugal 165,66 -0,89 -0,90 -121,45 30/08/2017

Europa - Periféricos

Áustria 18,44 1,80 9,28 -7,02 30/08/2017

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 21.080 8.625 12.455 490 1.915 3.775

Investidor Estrangeiro 181.703 158.546 23.157 (1.186) (13.936) (99.139)

Investidor inst itucional 172.495 200.420 (27.925) 1.806 11.786 102.904

DI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 6.157.093 6.889.710 (732.617) 36.460 98.241 614.915

Investidor Estrangeiro 4.128.983 4.598.366 (469.383) (9.291) (112.868) (855.715)

Investidor inst itucional 11.973.894 10.620.506 1.353.388 (27.112) 18.458 234.331

Dólar Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 262.752 234.849 27.903 2.060 67.510 (54.747)

Investidor Estrangeiro 175.345 183.336 (7.991) 7.227 (39.817) 82.392

Investidor inst itucional 208.692 249.259 (40.567) (8.047) (26.648) (39.253)

DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.336.907 1.367.189 (30.282) 258 (9.583) 30.282

Investidor Estrangeiro 886.411 632.400 254.011 (224) 9.513 (79.128)

Investidor inst itucional 952.998 1.184.290 (231.292) (37) 63 52.835

Dólar + DDI Comprado Vendido  Líquido 

1 Dia  5 Dias  1 mês 

Bancos 1.599.659 1.602.038 (2.379) 2.318 57.927 (24.465)

Investidor Estrangeiro 1.061.756 815.736 246.020 7.003 (30.304) 3.264

Investidor inst itucional 1.161.690 1.433.549 (271.859) (8.084) (26.585) 13.582

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 10,00% 1,00%

10% CCRO3 CCR 3,63% 0,36%

10% CSAN3 Cosan 7,15% 0,71%

10% KLBN11 Klabin 9,38% 0,94%

10% EQTL3 Equatorial 8,17% 0,82%

10% HYPE3 Hypermarcas 5,89% 0,59%

10% IGTA3 Iguatemi 1,50% 0,15%

10% ITSA4 Itaúsa 12,00% 1,20%

10% M RVE3 M RV -7,26% -0,73%

10% VALE3 Vale 10,03% 1,00%

Desempenho 29/ago Agosto

Guide 0,16% 6,05%

Ibovespa 0,44% 8,21%
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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 7,15% 1,43%

20% CGAS5 Comgás 17,58% 3,52%

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

20% M PLU3 M ult iplus -7,14% -1,43%

20% TAEE11 Taesa -2,24% -0,45%

Desempenho 29/ago Agosto

Guide -0,40% 2,12%

IDIV 0,19% 8,09%

Desempenho 29/ago Agosto

Guide 0,09% 7,09%

Ibovespa 0,44% 8,21%

Desempenho 29/ago Agosto

Guide -0,48% 1,17%

IFIX -0,16% 0,59%

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

10% BVM F3 B3 10,00% 1,00%

10% CVCB3 CVC Brasil 3,51% 0,35%

10% EQTL3 Equatorial 8,17% 0,82%

10% GUAR3 Guararapes 14,50% 1,45%

10% JSLG3 JSL 0,65% 0,06%

10% KLBN11 Klabin 9,38% 0,94%

10% KROT3 Kroton 15,45% 1,55%

10% M RFG3 M arfrig 14,02% 1,40%

10% M RVE3 M RV -7,26% -0,73%

10% SM LE3 Smiles 2,53% 0,25%

P eso T icker Empresa A go sto C o ntibuição

20% BRCR11 BC Fund 1,75% 0,35%

20% GGRC11 GGR Covepi Renda 3,09% 0,62%

15% HGRE11 CSHG Real Estate 1,75% 0,26%

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

10% BCFF11B BTG Pactual FoF -1,30% -0,13%

10% FFCI11 Rio Bravo Renda Corporat iva 0,57% 0,06%
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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  ___________________ 
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Bruno M. Carvalho 
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Gabriel S. Santos 
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Alexandre Carone 
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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 
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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 

 


