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Bolsa 

Ontem a B3 teve mais um dia de fortes oscilações, com o Ibovespa encerrando 

o dia em alta de 0,62% aos 87.424 pontos. O giro financeiro ficou em R$ 18,0 

bilhões, sustentando uma média diária bem superior aos números de meses 

anteriores. Destaque para o comportamento das blue chips no dia, com alguma 

realização de lucros pressionando os preços. No mês, o Ibovespa marcou 

valorização de 10,19%, mesmo com toda a tensão em torno do processo 

eleitoral, alta que foi sustentada pelos investidores domésticos, uma vez que os 

estrangeiros retiraram mais de R$ 7 bilhões até o dia 29.  A agenda hoje, 

concentrada no Brasil, traz como destaque os dados da Produção Industrial de 

setembro, as vendas de veículos da Fenabrave em outubro, e o IPC-S pela FGV 

de 31/outubro, que veio com 0,48% desacelerando frente 0,54% da leitura 

anterior. Hoje as Bolsas europeias e S&P futuro sobem enquanto o dólar recua. 

As atenções se voltam para a divulgação de resultados do 3T18 no Brasil e o 

relatório americano de emprego (payroll) que será divulgado amanhã.  

Câmbio 

A moeda americana encerrou o mês com desvalorização de 8,0% cotada a R$ 

3,7283 no mercado à vista. Esta queda reflete o apetite de investidores ao 

risco, com otimismo em relação a mudanças que possam ser realizadas pelo 

próximo governo. Ontem o dólar fechou em alta de 0,97% a R$ 3,7283. 

Juros  

Sem expectativa de mudança na taxa Selic – confirmada depois do mercado 

ontem com a manutenção em 6,50%, o mercado de juros teve uma sessão de 

volume forte, mas sem oscilações importantes no curto prazo. A taxa do 

contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/19, que capta as apostas 

para a política monetária de 2018, fechou em 6,425%, de 6,432% na véspera e 

a do DI para jan/25 subiu de 9,782% para 9,83%. 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior

08:00 FGV: IPC-S (m/m) 31/out/18 0,54% 0,48% 0,54%

09:00 Produção industria l  (m/m) - AS Setembro -1,00% -0,30%

09:00 Produção industria l  (a/a) Setembro -0,80% 2,00%

09:00 Markit Bras i l  PMI Manufatura Outubro 50,90

00:00 Vendas  de veículos  Fenabrave Outubro 213.350

00:00 Balança comercia l  mensal Outubro 4971mi

00:00 Total  de exportações Outubro 23400mi 19087mi

00:00 Total  de importação Outubro 16300mi 14116mi
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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 87.424 0,6 10,2 14,4

Ibovespa Fut. 87.700 0,1 10,5 12,7

Nasdaq 7.306 2,0 0,0 5,8

DJIA 25.116 1,0 0,0 1,6

S&P 500 2.712 1,1 0,0 1,4

MSCI 2.022 1,2 (0,0) (3,9)

Tóquio 21.688 (1,1) (1,1) (4,7)

Xangai 2.606 0,1 0,1 (21,2)

Frankfurt 11.448 1,4 0,0 (11,4)

Londres 7.128 1,3 0,0 (7,3)

Mexico 43.943 0,9 0,0 (11,0)

India 34.432 (0,0) (0,0) 1,1

Rússia 1.126 1,9 0,0 0,0

Dólar - vista R$ 3,72 0,7 0,0 12,4

Dólar/Euro $1,13 (0,3) 0,0 (5,8)

Euro R$ 4,21 0,4 0,0 5,9

Ouro $1.214,76 (0,7) 0,0 (6,8)

* Dia anterior, exceto Ásia
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Cia Hering (HGTX3) – Lucro líquido de R$ 52,4 milhões no 3T18, aumento de 1,0% sobre o 
3T17 

No acumulado de 9 meses o lucro líquido caiu 19,0% passando de R$ 177,8 milhões para R$ 

144,0 milhões, com redução da margem líquida de 16,0% para 13,2%.  

O crescimento do lucro no trimestre reflete: a) a menor alíquota de Imposto de Renda, 

decorrente da maior participação de subvenção de investimento, resultado de 

reclassificação na linha de subvenção de custeio para investimento; b) resultado financeiro 

de R$ 8,3 milhões, com retração de 37,8%, decorrente do menor volume de receita 

financeira, resultado da queda da taxa básica de juros.  

Os resultados do 3T18 mostraram crescimento na receita líquida (2,8%) somando R$ 385,6 

milhões, mas os custos subiram pesando sobre a margem bruta, caindo de 46,1% para 

42,0% no 3T18. No 3T18, do lado positivo, crescimento de 5,6% no EBITDA de R$ 63,8 

milhões para R$ 67,4 milhões.  

Investimentos: Nos 9M18, os desembolsos somaram R$ 22,9 milhões com redução em 

relação aos R$ 34,7 milhões nos 9M17. A redução dos investimentos, notadamente em 

instalações fabris, está relacionada à concentração dos investimentos em 2017, 

principalmente para implementação do Sorter, sistema automatizado de encaixotamento e 

distribuição de caixas no Centro de Distribuição de Anápolis, Goiás. 

A companhia passou mensagem otimista com o crescimento já registrando em todos os 

canais de venda no 3T18.  A Cia. Hering possui um modelo de distribuição híbrido, que 

possibilita que seus produtos cheguem ao consumidor final por meio de 739 lojas, 16.479 

varejistas multimarcas e 5 webstores. 

A ação HGTX3 encerrou ontem cotada a R$ 22,65 acumulando queda de 9,3% no ano. 

 

Lojas Americanas (LAME4) – Lucro líquido de R$ 61,4 milhões no 3T18, aumento de 
165,8% sobre o 3T17 

A companhia apresentou bom desempenho operacional e resultados crescentes no 3T18 e 

no acumulado de 9 meses. Destaque o processo de inovação digital implementado na AME 

Digital.   

Principais destaques do 3T18:  

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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• A receita liquida consolidada somou R$ 3,93 bilhões no período, aumento de 6,2% 

sobre o 3T17 e a margem bruta cresceu de 33,2% para 35,1%.  

• O EBITDA atingiu R$ 630,5 milhões, crescimento de com evolução de 9,4% no 3T18; 

• O resultado líquido saltou de R$ 23,1 milhões no 3T17 para R$ 61,4 milhões no 3T18, 

crescimento de 165,8%. No 3T18, o crescimento da receita líquida no conceito 

“mesmas lojas” foi de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado e 8,5% 

em relação aos nove primeiros meses de 2017;  

• A empresa melhorou o capital de giro, redução no número de dias com redução dos 

níveis de estoques devido ao trabalho de melhoria contínua no recebimento de 

produtos dos fornecedores e o respectivo abastecimento das lojas, que vem sendo 

realizado ao longo do ano;  

• Na visão consolidada, a despesa financeira líquida foi de R$ 340,8 milhões no 3T18, 

redução de 7,7% em relação aos R$ 369,3 milhões no 3T17; 

• A dívida líquida fechou em R$ 5,5 bilhões, estável em relação ao mesmo período de 

Set/17; 

• Nos 9 meses, (consolidado), a receita líquida foi de R$ 11,8 bilhões, crescimento de 

7,5% em relação aos 9M17; 

• O resultado líquido consolidado passou de um prejuízo de R$ 47,1 milhões  nos 9M17 

para um lucro de R$ 107.7 milhões neste ano.  

Destaque para os investimentos em tecnologia: A AME Digital, uma das primeiras iniciativas 

da IF – Inovação e Futuro, atinge a marca de 800 mil downloads em 5 meses de operação e 

vem ganhando forte tração nas marcas da B2W Digital.  

Investimentos - Nos 9M18, a Lojas Americanas controladora investiu o total de R$ 691,5 

milhões. Os investimentos incluem aberturas de novas lojas, reformas da rede de lojas, 

atualização tecnológica, operações e outros. 

Ontem a ação LAME4 encerrou cotada da R$ 18,80 acumulando alta de 10,8%  no ano 
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B2W Digital (BTOW3) – Prejuízo líquido de R$ 105,8 milhões no 3T18 

A companhia divulgou seu resultado trimestral ontem abaixo das expectativas do mercado. 

Principais destaques do 3T18: 

• A receita bruta totalizou R$ 1,92 bilhão, comparado com R$ 1,90 bilhão registrado no 

3T17 e a receita líquida somou R$ 1,56 bilhão, comparado com o R$ 1,54 bilhão 

registrado no 3T17;  

• No 3T18, o lucro bruto ajustado totalizou R$ 475,5 milhões, comparado com os R$ 

376,3 milhões registrados no 3T17. A margem bruta ajustada expandiu 6,1 p.p., 

passando de 24,4% no 3T17 para 30,5% no 3T18; 

• Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A) Ajustadas: No 3T18, as 

despesas ajustadas totalizaram R$ 359,0 milhões vs os R$ 271,1 registrados no 

3T17;   

• EBITDA Ajustado: No 3T18, o EBITDA Ajustado, já refletindo as mudanças das práticas 

contábeis, atingiu R$ 116,6 milhões, crescimento de 10,8% comparado com os R$ 

105,2 milhões registrados no 3T17. A margem EBITDA Ajustada saiu de 6,8% no 

3T17 para 7,5% no 3T18, um aumento de 0,7 p.p; 

• Resultado Financeiro Líquido: No 3T18, o resultado financeiro líquido foi uma despesa 

de R$ 152,9 milhões contra R$ 143,4 milhões de despesa no 3T17; 

• Resultado Líquido: No 3T18, o resultado líquido foi um prejuízo de R$ 105,8 milhões 

ante uma perda de R$ 88,0 milhões no 3T17; 

• Houve melhora no capital de giro e crescimento na geração de caixa, somando R$ 58 

milhões; 

• Endividamento: Em 30/09/2018, o caixa da B2W totalizou R$ 5,28 bilhões, cobrindo 

4,7 vezes o endividamento de curto prazo da Companhia, que totalizou R$ 1,13 

bilhão. 

Concluída a fase de transição (2017) do Plano Estratégico de três anos (2017-2019), as 

iniciativas da Companhia em 2018 estão focadas no crescimento do GMV Total por meio de 

um modelo híbrido de plataforma digital (1P + 3P + Serviços), com crescimento contínuo do 

Marketplace. 

O Marketplace continua em rápido desenvolvimento, atingindo R$ 6,6 bilhões de GMV LTM 

(crescimento de +84,4%). 
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A companhia segue otimista em relação à transformação digital. Acreditamos na melhora 

dos resultados nos próximos períodos. Ontem a ação encerrou cotada a R$ 34,50 

acumulando alta de 68,3% em 2018. 

 

ENGIE Brasil Energia S.A. (EGIE3) – Resultado do 3T18 acima do esperado 

O lucro líquido da companhia somou R$ 475,4 milhões no 3T18, valor 33% acima do 

alcançado no 3T17, e acima do esperado, reflexo da melhora da geração operacional de 

caixa parcialmente compensada por maior despesa financeira líquida, por aumento da 

dívida. No acumulando do 9M18 o lucro líquido cresceu 31,4% para R$ 1,55 bilhão. 

As EGIE3 registram alta de 20,8% este ano para R$ 39,80/ação (valor de mercado de R$ 

26,0 bilhões). Nesse preço os múltiplos para 2018 são: P/L de 12,8x e VE/EBITDA de 7,9x. O 

preço justo de R$ 43,00/ação corresponde a um potencial de alta de 8,0%. 

 

No trimestre, destaque para o forte crescimento de 50% da Receita Líquida para R$ 2,49 

bilhões, reflexo (i) das transações realizadas no mercado de curto prazo; (ii) de melhor 

preço médio de venda e (iii) por maior volume de energia vendida. O EBITDA alcançou R$ 

1,02 bilhão, aumento de 43,5% em comparação ao 3T17 refletindo basicamente a 

combinação de preço e volume de energia vendida. A margem Ebitda caiu de 43,0% no 

3T17 para 41,0% no 3T18. 

O preço médio dos contratos de venda de energia, líquido das exportações e dos tributos 

sobre a receita foi de R$ 185,92/MWh no 3T18, valor 2,7% superior ao registrado no 3T17. 

A quantidade de energia vendida no 3T18 foi de 9.928 GWh (4.497 MW médios), volume 

12,2% maior que o comercializado no 3T17. 
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Grandes números do 9M18: Receita Líquida de R$ 6,49 bilhões, EBITDA de 3,28 bilhões 

com margem de 50,6% e lucro líquido de R$ 1,55 bilhão. Ao final de setembro de 2018 a 

dívida líquida da companhia era de R$ 6,57 bilhões, com aumento de 6,1% em base 

trimestral, equivalente a 1,6x o seu EBITDA. 

Distribuição de JCP e dividendos intermediários resultam em um retorno líquido de 3,8% 

com base na cotação de R$ 39,80/ação. Foi aprovado o crédito de R$ 397,0 milhões (R$ 

0,6082033686/ação) sob a forma de juros sobre o capital próprio (JCP) referente ao 

exercício de 2018. As ações ficarão ex-juros a partir do dia 4 de janeiro de 2019.  

Em adição foi aprovada a distribuição de dividendos intermediários, com base nas Reservas 

de Lucros, no valor de R$ 652,7 milhões, correspondentes a R$ 1,00/ação. As ações serão 

negociadas ex-dividendos a partir de 13 de novembro de 2018.  

Bonificação de 25%. O Conselho de Administração da companhia aprovou submeter à 

deliberação na próxima Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser convocada 

oportunamente, proposta de aumento do capital social da companhia no valor de R$ 2,07 

bilhões, por meio da capitalização de: (i) saldo da conta de Reserva de Retenção de Lucros, 

no valor de R$ 1,59 bilhão; (ii) Reserva de Incentivos Fiscais a Capitalizar, no valor de R$ 4,2 

milhão; e (iii) Lucro Líquido do 3º trimestre de 2018, no valor de R$ 475,1 milhões; com a 

emissão de 163.185.548 novas ações ordinárias, que serão atribuídas aos detentores de 

ações, a título de bonificação, na proporção de 1 (uma) nova ação para cada 4 (quatro) 

ações ordinárias já possuídas na data-base de 11 de dezembro de 2018. 

Dessa forma, em razão do Aumento de Capital, o capital social da companhia passará a ser 

de R$ 4,90 bilhões, dividido em 815.927.740 ações ordinárias. As ações serão negociadas 

“ex” bonificação a partir de 12 de dezembro de 2018. O valor atribuído às ações bonificadas 

será de R$ 12,70696135 por ação. 

 

Bradesco (BBDC4) – Bom 3T18 em linha com nossa estimativa 

O Bradesco registrou um lucro líquido recorrente de R$ 5,47 bilhões no 3T18, com 

crescimento de 13,7% em relação ao 3T17 (R$ 4,81 bilhões) e 6,0% superior ao resultado 

recorrente do trimestre anterior (R$ 5,16 bilhões). No 9M18 o lucro cresceu 11,1% para R$ 

15,73 bilhões. Seguimos com recomendação de COMPRA para suas ações e preço justo de 

R$ 45,00/ação. 

• O Retorno sobre o patrimônio líquido médio recorrente (ROAE) subiu de 18,0% no 

3T17 para 19,0% neste 3T18, com alta de 0,6 p.p em relação aos 18,4% do 2T18.  
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• O Índice de Eficiência foi passou de 40,8% no 2T18 para 40,7% no 3T18, sendo de 

40,8% no 9M18 e se compara a 40,7% do 9M17. 

• Um bom resultado trimestral, em linha com nossa estimativa. O crescimento de 4,4% 

da Margem Financeira para R$ 15,75 bilhões no 3T18 ante o 2T18, mais que compensou a 

evolução de 2,2% da PDD “expandida” (R$ 3,51 bilhões), e a queda de 9,3% do Resultado de 

Seguros/Previdência/Capitalização para R$ 2,0 bilhões.  

• As Receitas de Serviços caíram 0,6% somando R$ 8,07 bilhões. Já as Despesas 

Administrativas/Pessoal cresceram 1,8% em base trimestral para 10,1 bilhões. A alíquota 

efetiva de IR/CS caiu 1,3 p.p para 34,4%. 

• A carteira de crédito expandida cresceu 1,5% no trimestre e 7,5% em 12 meses para R$ 

523,4 bilhões, e segue adequadamente provisionada. A inadimplência caiu de 3,9% no 

trimestre anterior para 3,6% neste 3T18 (sendo de 4,7% em PF, 4,5% em PME e de 1,5% em 

Grandes Empresas). O Índice de Cobertura Efetivo subiu de 300% no 2T18 para 342% no 

3T18. 

• O guidance para este ano foi mantido, sendo que a maioria das perspectivas está 

dentro do estimado, com exceção do crescimento dos Prêmios de Seguros, cujo 

faturamento não é linear e que apresenta melhor desempenho no último trimestre do ano.  

Perspectivas para 2018 

 

 

IRB Re (IRBR3) – Resultado do 3T18 melhor que o esperado 

A companhia registrou no 3T18 um lucro líquido de R$ 304,5 milhões, com crescimento de 

37,5% em relação ao 3T17, acumulando R$ 845,9 milhões no 9M18, após alta de 25,1% 

ante os 9M17. O ROAE no 3T18 foi de 33% e de 31% no acumulado do ano, um avanço de 

8,0pp sobre o 3T17 e 5,0pp sobre os nove meses de 2017. 
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Suas ações registram alta de 121,6% este ano para R$ 72,46/ação (valor de mercado de R$ 

22,6 bilhões), e nesse preço estão sendo negociadas com um P/L para 2018 de 20,1x e a 

6,4x o seu valor patrimonial. O preço justo de R$ 73,00/ação sugere que as ações estão 

precificadas. 

 

Prêmio emitido atingiu R$ 1,95 bilhão no terceiro trimestre de 2018, um crescimento de 

16,6% em relação ao mesmo período de 2017; e de R$ 5,28 bilhões no acumulado de nove 

meses de 2018, um crescimento de 16,6% em relação aos nove meses de 2017. 

Resultado de underwriting avançou 55,4% no 3T18, totalizando R$ 259,2 milhões; e R$ 

812,0 milhões nos nove meses de 2018, 45,8% de crescimento em relação ao acumulado de 

2017. 

O índice de despesa administrativa saiu de 4,9% no 3T17 para 4,4% no 3T18, com a despesa 

administrativa totalizando R$ 55,5 milhões, 1,8% menor que a do terceiro trimestre de 

2017. Nos nove meses de 2018, o índice de despesa administrativa foi para 5,0%, uma 

redução de 1,0pp comparativamente ao acumulado de 2017, com a despesa administrativa 

totalizando R$ 169,5 milhões, uma redução de 3,2% em relação aos nove meses de 2017. 

A rentabilidade da carteira global de ativos passou de 133% do CDI no terceiro trimestre de 

2017 para 147% do CDI no 3T18. Nos primeiros nove meses de 2018, o desempenho foi de 

143% do CDI, 9,0pp acima do reportado no mesmo período de 2017 de 134% do CDI. 

Com base no resultado reportado, ontem (31/out) o Conselho de Administração do IRB-

Brasil Resseguros S.A. aprovou o pagamento em 21/nov./18 de Juros sobre Capital Próprio 

(JCP) no valor de R$ 180,5 milhões, equivalente a R$ 0,58142561747/ação. Terão direito os 

detentores de ações dia 7 de novembro de 2018, sendo as ações negociadas ex-JCP a partir 

de 8 de novembro de 2018. O yield líquido é de 0,7%. 
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Copasa (CSMG3) – Lucro no 3T18 de R$ 126 milhões, abaixo do esperado 

A Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais (Copasa) registrou no 3T18 um lucro 

líquido de R$ 126 milhões, com queda de 15,7% em relação aos R$ 150 milhões de igual 

trimestre do ano anterior. A empresa registrou queda de volume e recomposição parcial 

dos preços, mas o comportamento dos custos e despesas, acima do crescimento das 

receitas, resultou na queda do EBITDA e do Lucro. O resultado financeiro também veio pior 

por aumento das despesas financeiras. 

Ao preço de R$ 51,30/ação as CSMG3 registram alta de 28,9% este ano. O preço justo de R$ 

55,00 corresponde a um potencial de alta de 7,2% para suas ações. Os múltiplos para 2018 

são: P/L de 10,1x e VE/EBITDA de 5,9x. 

A receita líquida cresceu 0,4% entre os trimestres comparáveis para R$ 1,03 bilhão. Os 

custos e despesas registraram alta de 13,9% para R$ 864 milhões, resultando na queda de 

9,2% do EBITDA que passou de R$ 382 milhões no 3T17 para R$ 347 milhões no 3T18. A 

margem EBITDA caiu de 34,8% no 3T17 para 30,8% neste 3T18. 

Ao final de setembro a dívida líquida da Copasa era de R$ 3,1 bilhões, equivalente a 2,1x o 

EBITDA, que se compara a 1,7x de set/17. No 9M18 a companhia realizou investimentos de 

R$ 512 milhões, volume 43% maior que no 9M17.  

Para o ano de 2018, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos no 

percentual correspondente a 50% do Lucro Líquido Ajustado. O retorno em base de 12 

meses é de 5,0%. 

 

Petrobras (PETR4) - Venda de ativos na África 

A Petrobras informou ontem, após o pregão, que assinou o contrato da venda de sua 

participação de 50% na Petrobras Oil & Gas para a Petrovida Holding.  O preço total é de 

US$ 1.530 milhões, com um pagamento à vista de US$ 1.407 milhões, ainda sujeito a 

ajustes, mais US$ 123 milhões, que serão pagos quando houver a redeterminação do 

Campo de Agbami. 

A Petrobras Oil & Gas tem ativos na Nigéria, sendo 8% de participação no bloco OML 127 

(Campo produtor de Agbami) e 16% no bloco OML 130 (campos de Akpo e Egina).  A 

parcela da Petrobras na produção atual dos ativos da empresa vendida é de 21 mil barris de 

óleo equivalente ao dia. 

Temos de insistir que a continuação dos desinvestimentos da Petrobras é sempre uma boa 

notícia.  Afinal, este é um dos pilares do processo de reestruturação que a empresa está 
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passando.  A Petrobras já vendeu ativos no valor de US$ 13,6 bilhões em 2015 e 2016 e tem 

como meta fazer desinvestimento de US$ 21 bilhões no biênio 2017-2018.  Este objetivo 

não deve ser atingido.  Em 2018, a empresa deve receber um total de US$ 7 bilhões por 

estas vendas, sendo US$ 2 bilhões no segundo semestre. 

Este ano, PETR4 já subiu 72,3% e o Ibovespa teve uma valorização de 14,4%. 

 

Fibria (FIBR3) – Convocação de AGE em 03/12 sobre distribuição de dividendos 

A companhia informou ontem (31) que em virtude da proposta de distribuição de 

dividendos intermediários em caráter extraordinário, a ser paga aos acionistas da Fibria no 

momento da consumação da combinação dos negócios entre Fibria e Suzano, caso venha a 

ocorrer, será reduzido no montante correspondente ao total distribuído a título de 

dividendos. 

Segundo a Fibria, “consumação da Operação está, ainda, sujeita ao cumprimento de 

condições precedentes usuais para esse tipo de operação, incluindo a aprovação pela 

autoridade da concorrência na Europa. Até a data da consumação da Operação, a 

Companhia não sofrerá qualquer alteração na condução de seus negócios, e permanecerá 

operando de forma independente”. 

A Fibria reportou bons resultados no 3T18, com aumento de receita, EBITDA ajustado 

recorde e ganhos de margem, que levou a companhia a reportar lucro líquido de R$ 1,1 

bilhão no período e redução do índice de alavancagem financeira a níveis históricos. 

Os efeitos da tradicional sazonalidade enfrentada nesse período foram minimizados pela 

demanda, que por sua vez, permaneceu constante, assim como os níveis de oferta da 

celulose. Este movimento também se mostrou sustentado por baixos níveis de estoque e 

pedido adicionais advindo principalmente da China. 

A ação FIBR3 encerrou ontem cotada a R$ 71,85 acumulando valorização de 51,2% em 

2018. O valor de mercado atual da companhia é de R$ 39,7 bilhões e a ação está sendo 

negociada a 2,46x o valor patrimonial. Possuímos recomendação de Compra para FIBR3 

com preço justo de R$ 72,00/ação. 
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Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) 
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Fluxo de Capital Estrangeiro 

 29/10/18 30 dias Mês Ano

Saldo (1.006,3) (5.807,0) (7.043,4) (6.748,8)
Fonte: B3  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 99.895 306.784

Venda 228.716 184.457

Líquido -128.821 122.327

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Novembro 2018

CDS Brasil 5 anos -0,29% -0,29% 25,80%

Minerio de Ferro 0,52% 13,41% 2,87%

Petroleo Brent -1,56% -1,56% 6,19%

Petroleo WTI -0,72% -0,72% 7,40%
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Sexta-feira 09:30 EUA Taxa de desemprego Outubro 4,00% 4,00%

02/11/2018 09:30 EUA Taxa de subdesemprego Outubro 8,00%

09:30 EUA Média  de ganhos  por hora (m/m) Outubro 0,00% 0,00%

09:30 EUA Média  de ganhos  por hora (a/a) Outubro 3,00%

09:30 EUA Horas  médias  semanais  todos  os  funcionários Outubro 34,50 34,50

09:30 EUA Taxa de participação da força de trabalho Outubro 63,00%

11:00 EUA Pedidos  de fábrica Setembro 0,00% 2,00%

11:00 EUA Pedidos  de fábrica  ex trans Setembro 0,00%

11:00 EUA Pedidos  de bens  duráveis Setembro

11:00 EUA Pedidos  de Bens  Duráveis  (exc. transporte) Setembro

11:00 EUA Pedidos  de Bens  de Capita l  (ex. defesa e aeronaves) Setembro

11:00 EUA Envios  de Bens  de Capita l  (ex. defesa e aeronaves) Setembro

Segunda-feira 05:00 BR IPC-Fipe (mensal ) Outubro 0,39%

05/11/2018 08:25 BR BC - Pesquisa  Focus  (semanal )

15:00 BR Balança Comercia l  semanal 04/nov

12:45 EUA PMI Serviços  Outubro 54,7

12:45 EUA PMI Composto Outubro 54,8

11/set EUA Inadimplências  de hipotecas 3T 4,36%

11/set EUA MBA - Execução de hipotecas 3T 1,05%

07:30 EURO Sentix - Confiança do investidor Novembro 11,4

Terça-feira 10:00 BR Markit Bras i l  PMI Composto Outubro 47,3

06/11/2018 10:00 BR Markit Bras i l  PMI Serviços Outubro 46,4

13:00 EUA JOLTs  - Ofertas  de emprego Setembro 7.136

07:00 EURO PMI Serviços  Zona do Euro Outubro 53,3

07:00 EURO PMI Composto Zona do Euro Outubro 52,7

08:00 EURO IPP (m/m) Setembro 0,3%

08:00 EURO IPP (a/a) Setembro 4,2%

Quarta-feira 08:00 BR FGV - IGP-DI  (m/m) Outubro 1,79%

07/11/2018 08:00 BR Inflação FGV IGP-DI A/A Outubro 10,33%

09:00 BR  IBGE: IPCA (m/m) Outubro 0,48%

09:00 BR  IBGE: IPCA (a/a) Outubro 4,53%

11:40 BR Vendas  de veículos  Anfavea Outubro 213.339

11:40 BR Produção de veículos  Anfavea Outubro 223.115

11:40 BR Exportações  de veículos  Anfavea Outubro 39.449

12:30 BR Fluxos  de Moeda Semanal

10:00 EUA MBA - Sol ici tações  de empréstimos  hipotecários 02/nov

18:00 EUA Crédito ao consumidor Setembro  15,000bi  20,078bi

11/ago CH Exportações  A/A CNY Outubro 17,0%

11/ago CH Importações  A/A CNY Outubro 17,4%

11/ago CH Balança comercia l Outubro  31,69bi

11/ago CH Importações  A/A Outubro 14,3%

11/ago CH Exportações  A/A Outubro 14,5%

11/ago CH Balança comercia l  CNY Outubro 213,23bi

nov/18 CH Investimento estrangeiro direto A/A CNY Outubro 8,0%
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referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste 

relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e 

nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da 

Planner Corretora de Valores. 

O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a 

expressa autorização da Planner Corretora.As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) 

analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de 

alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 

598/18:  

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores 

mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 


