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Bolsa 

Na sexta-feira o Ibovespa sofreu os efeitos da volatilidade dos ativos no 

mercado internacional, encerrando o dia com queda de 0,82% aos 88.115 

pontos, acumulando perda de 1,55% na semana. Do lado doméstico, a 

proximidade da mudança de governo e a expectativa em relação a propostas 

firmes para 2019 ainda sustenta o viés de alta. Na ponta contrária, os fatores 

econômicos no exterior e comportamento das principais commodities, 

trouxeram mais volatilidade aos mercados. No mercado de petróleo, a 

Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados 

anunciaram ter decidido cortar a sua produção conjunta em 1,2 milhão de 

barris por dia (bpd) em relação aos níveis de outubro de 2018. A agenda 

econômica abre a semana com O IPC-S com queda de 0,6% e dados da União 

Europeia e China, sem peso por aqui. As bolsas internacionais seguem pesadas 

com a continuidade da disputa comercial entre EUA e China podendo ditar mais 

um dia nervoso para a B3. 

Câmbio 

Dia de volatilidade também no mercado de câmbio, refletindo os mesmos 

fatores que pesaram sobre as bolsas. No dia a moeda americana subiu 0,38% a 

R$ 3,8953 (a quarta alta consecutiva). Na semana, o dólar à vista acumulou alta 

de 0,95%. 

Juros  

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/20 fechou a 

semana em 6,790%, de 6,882% no ajuste da quinta-feira. Os dados fracos do 

“payroll” e os assuntos externos pressionaram os principais ativos financeiros. 

A taxa do DI para jan/25 encerrou em 9,71%, de 9,702%. 

 

 

 

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) 07/dez/18 -0,60% -0,17%

15:00 Balança Comercia l  semanal 09/dez/18

Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior

13:00 JOLTs  - Ofertas  de emprego Outubro 7.009
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QUAL3

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 88.115 (0,8) (1,6) 15,3

Ibovespa Fut. 88.000 (1,1) (1,8) 13,1

Nasdaq 6.969 (3,0) (4,9) 1,0

DJIA 24.389 (2,2) (4,5) (1,3)

S&P 500 2.633 (2,3) (4,6) (1,5)

MSCI 1.965 (1,3) (3,7) (6,6)

Tóquio 21.220 (2,1) (5,1) (6,8)

Xangai 2.585 (0,8) (0,1) (21,8)

Frankfurt 10.788 (0,2) (4,2) (16,5)

Londres 6.778 1,1 (2,9) (11,8)

Mexico 41.870 (0,3) 0,3 (15,2)

India 34.960 (2,0) (3,4) 2,7

Rússia 1.158 2,1 2,8 0,0

Dólar - vista R$ 3,91 0,6 1,0 17,9

Dólar/Euro $1,14 0,0 0,5 (5,2)

Euro R$ 4,46 1,1 2,1 12,2

Ouro $1.248,35 0,9 2,1 (4,2)

* Dia anterior, exceto Ásia
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Petrobras (PETR4) - Recompra de títulos 

Na última sexta-feira, durante o pregão, a Petrobras informou que vai realizar a recompra 

de títulos no valor de até US$ 1,5 bilhão.  Serão recomprados os Global Notes com 

vencimento entre 2021 e 2043, e taxas que variam de 4,375% a 8,375% ao ano. 

A melhoria no fluxo de caixa da empresa vem permitindo uma gestão ativa de sua dívida, o 

que é positivo. 

A final do 3T18, a dívida líquida da Petrobras era de US$ 72,9 bilhões, que caiu US$ 774 

milhões no trimestre e US$ 15,3 bilhões em doze meses.  Desde o pico do endividamento 

no 2T14 (US$ 109,6 bilhões), a dívida já caiu US$ 36,7 bilhões.  O caixa da empresa ao final 

de outubro/2018 era de US$ 13,9 bilhões, valor maior que as amortizações somadas da 

dívida nos dois últimos meses de 2018 (US$ 0,5 bilhão), mais os valores devidos em 2019 

(US$ 2,5 bilhões) e 2020 (US$ 4,9 bilhões).  Para 2021, os valores devidos pela Petrobras 

chegam a US$ 7,9 bilhões. 

Na divulgação do Plano de Negócios e Gestão 2019-2019, a Petrobras informou que sua 

relação Dívida líquida/EBITDA deve fechar 2018 próxima de 2,5x, caindo 2,0x ao final de 

2019 e 1,5x em 2020.  Este indicador no encerramento do 3T18 era de 3,0x. 

Nossa recomendação para PETR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 33,00 por ação, 

indicando um potencial de alta em 33%.  Em 2018, PETR4 já subiu 55,2% e o Ibovespa teve 

uma valorização de 15,3% no período. 

 

Telefônica Brasil (VIVT4) – Novo programa de recompra de ações 

O conselho de administração da Telefônica Brasil aprovou um novo programa de recompra 

de ações para posterior cancelamento, venda ou manutenção em tesouraria.  

• Serão adquiridas até o máximo de 583.422 ações ordinárias e de 37.736.465 ações 

preferenciais. 

• Recursos: A recompra será efetuada com recursos do saldo de reserva de capital no 

balanço de 30/09/18, (R$ 3,7 bilhões).  

• Prazo: Início a partir da deliberação do conselho até 06/06/20.  

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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• Em setembro, o capital social da companhia era formado por 571.644.217 ações 

ordinárias e 1,119.340.706 ações preferenciais, totalizando 1,690.984.923 ações.  

Deste total, 2.291.147 ações encontram-se em tesouraria e 444.452.657 em circulação no 

mercado (26,3%) do total.  

O volume a ser adquirido é pouco representativo em relação ao total de ações em 

circulação, (0,1% das ON e 5,4% das PN).  

Na sexta-feira a ação VIVT4 encerrou cotada a R$ 46,76 acumulando valorização de 3,8% no 

ano. 

 

Bradesco (BBDC4) – 5º Insurance Day Bradesco 

O banco através da Bradesco Seguros realizou na sexta-feira (7/dez) sua 5ª reunião com 

analistas e investidores. Os resultados do setor já eram conhecidos e as perspectivas se 

mostram promissoras para os próximos anos.  

Este ano, o lucro do 9M18 do setor de seguros cresceu 11,1% ante o 9M17 e somou R$ 4,6 

bilhões, equivalente a 29,3% do lucro do banco (R$ 15,7 bilhões) no período, em linha com 

29,1% no 9M17 (lucro de R$ 14,2 bilhões). Em média, 30% do resultado líquido do banco, 

vêm das atividades de seguro. 

Seguimos com recomendação de compra para BBDC4 com preço justo de R$ 45,00/ação, 

que oferece um potencial de alta de 18,8% em relação à cotação de R$ 37,89/ação. Nesse 

preço o valor de mercado do banco é de R$ 254,6 bilhões, sendo negociado a 2,2x o valor 

patrimonial e com P/L de 10,7x para 2019. 

Outros destaques 

O setor de seguros no Brasil representa apenas 1,7% do Mercado Global, e ainda possui 

baixa penetração, oferecendo importante oportunidade de captura desse potencial 

crescimento. Somos a 8ª economia do mundo e o volume de Prêmios nos coloca na 12ª 

posição, equivalente a 4,0% do PIB. Por segmento temos apenas 30% da Frota de Veículos 

Segurados, 23% da população com Planos de Saúde, somente 14% das Residências 

Seguradas e 11% da População com Plano Odontológico. 

O Bradesco detém destacada participação de mercado no setor, sendo o líder com 24,7% 

de participação de mercado. Por segmento, em Vida o banco detém 19,2% de market 

share; é o segundo em Previdência Privada (25,7%); o primeiro em Saúde com 47,2% de 

participação de mercado, e o primeiro em Capitalização (29,8%). 
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Resultado do setor de seguros cresceu em linha com o resultado do banco e com 

sinistralidade cadente. No 9M18 o lucro do setor segurador do banco cresceu 11,6% em 

relação ao 9M17 para R$ 4,6 bilhões (ROAE de 19,1%), com sinistralidade em queda, para 

72,4% ao final do 3T18, O índice combinado foi de 84,1% no 3T18 (sendo 97,4% em Saúde, 

96,8% em Auto/RE e 54,3% em Vida), com queda de 2,1pp em base de 12 meses, frente 

86,2% do 3T17. Esta queda de sinistralidade reflete em grande parte a disciplina de 

aceitação dos riscos. 

Vida e Previdência. Ressalte-se o crescimento de 3,6% do lucro líquido no 9M18 frente o 

9M17 para R$ 2,6 bilhões, a despeito da queda de 8,9% das Receitas de Prêmios e Rendas 

de Contribuição, que somaram R$ 25,7 bilhões no acumulado do ano, explicado pela 

redução do faturamento no segmento de previdência e a sazonalidade das vendas nesse 

segmento. Do lado positivo a queda na sinistralidade e a racionalização dos gastos, 

afetando positivamente o índice de eficiência administrativa. Destaque para algumas 

iniciativas estratégicas. Dentre elas, a distribuição de Previdência integrada a Plataforma de 

Investimento do banco e a Nova família de fundos de previdência, multiestratégia e FOFs.  

No segmento de Capitalização o lucro no 9M18 cresceu 13,5% para R$ 413 milhões, mesmo 

com a estabilidade das receitas com títulos de capitalização, que somaram R$ 4,6 bilhões. 

Destaque para a mudança estrutural no segmento, a revisão de toda a grade de produtos 

de previdência, mais adequada às necessidades de cada cliente, alinhados com os produtos 

de investimento do banco. Tendência é de crescimento com manutenção do índice de 

eficiência administrativa. 

Saúde. Neste segmento, o lucro cresceu de R$ 334 milhões no 9M17 para R$ 619 milhões 

no 9M18, em resposta ao crescimento de 12,9% nos Prêmios Emitidos Líquidos que 

totalizaram R$ 17,6 bilhões, e refletindo também a melhora de sinistralidade – “beneficiada 

por ações estratégicas que melhoraram o nível de retenção de clientes por meio de 

renegociações, oferta de novos produtos e novas formas de renegociação dos contratos, 

comercialização e eficiência administrativa, e o aumento do resultado financeiro”, de 

acordo com o banco. No radar a busca por crescimento de lucro e de ROE, com os serviços 

mais controlados. Dentre as iniciativas estratégicas e Saúde, o “Meu Doutor Novamed” no 

atendimento primário, oferecendo um atendimento diferenciado, visando o seu cuidado 

integral e a busca pela promoção e prevenção de saúde. 

Automóvel e Ramos Elementares (Auto/RE). Refletindo a melhora nos índices de 

sinistralidade, eficiência e de comercialização, o lucro desse segmento no 9M18 mais que 

dobrou totalizando R$ 182 milhões, por ajuste do prêmio médio. Mesmo assim os Prêmios 

Emitidos Líquidos caíram 1,4% para R$ 4,1 bilhões. A tendência para 2019 é de crescimento 

dos Prêmios na casa de 5% e melhora de lucratividade a despeito da concorrência acirrada. 

 



 

Página | 5  
 

10 de Dezembro  de 2018 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 

ENGIE Brasil Energia (EGIE3) – Aprovado o aumento de capital com bonificação de ações 

Na AGE da companhia, realizada em 07 de dezembro, foi aprovado o aumento do capital no 

valor de R$ 2,074 bilhões, através da capitalização de lucros e reservas. Serão emitidas 

163.185.548 novas ações ordinárias, e distribuídas a título de bonificação, na proporção de 

1 (uma) nova ação para cada 4 (quatro) ações ordinárias de sua titularidade.  

Farão jus à bonificação, os acionistas titulares de ações em 11/dez/18, sendo as ações 

negociadas “Ex-JCP” a partir de 12 de dezembro de 2018. O custo das ações bonificadas 

será de R$ 12,70696135.  

Na sexta-feira (7/dez) as EGIE3 fecharam cotadas a R$ 44,53/ação após valorização de 

38,5% este ano. Nesse preço os múltiplos para 2019 são: P/L de 11,6x e VE/EBITDA de 7,0x. 

Após o aumento de capital e a bonificação de ações, o capital social da companhia passa a 

ser de R$ 4,902 bilhões, dividido em 815.927.740 ações ordinárias. 

Ainda, de acordo com o Fato Relevante, o valor dos Juros Sobre o Capital Próprio (JCP) 

aprovados em reunião do conselho de administração realizada em 31/out/18, será ajustado 

para refletir o novo número total de ações de emissão da companhia, passando de R$ 

0,6082033686/ação para R$ 0,4865626949/ação. 

 

Banco Bradesco S.A. (BBDC4) – Pagamento de JCP complementares 

O Conselho de Administração do banco deverá deliberar no próximo dia 21 de dezembro de 

2018, o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) complementares, no valor total de 

R$ 4,665 bilhões, sendo R$ 0,663820730 por ação ordinária e R$ 0,730202804 por ação 

preferencial. 

Se aprovada a proposta, serão beneficiados os acionistas com ações em 21.12.2018 (data 

da declaração), passando as ações a ser negociadas "Ex-direito" aos juros complementares 

a partir de 26.12.2018. O pagamento ocorrerá em 08.03.2019. O retorno líquido é de 1,6%. 

 

CCR (CCRO3) - Resultados da Investigação do Comitê Independente 

A CCR informou na sexta-feira, após o pregão, que seu Conselho de Administração recebeu 

o relatório do Comitê Independente, que foi constituído em fevereiro/2018 para investigar 

fatos denunciados no âmbito da Operação Lava Jato. 
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O Comitê recomendou a adoção de várias medidas para reforçar a estrutura de controle e 

governança da CCR, trabalho para o qual serão contratadas três consultorias internacionais. 

Foi afirmado ainda, que as pessoas envolvidas nos atos ilícitos apurados pelo Comitê, já não 

são mais administradores da CCR ou de empresas do grupo. 

Ainda com respeito e estes fatos investigados pelo Comitê, no dia 29/novembro a CCR 

celebrou um Termo de Autocomposição com o Ministério Público do Estado de São Paulo, 

pelo qual se comprometeu a pagar R$ 81,3 milhões, em duas parcelas, a primeira em março 

de 2019 e a segunda no mesmo mês do ano seguinte.  Com a assinatura deste Termo, foi 

encerrado um Inquérito Civil conduzido pelo Ministério Público.  

O encerramento das investigações e a assinatura do Termo com o Ministério Público, são 

notícias positivas para a CCR, contribuindo para reduzir o “desgaste” que CCRO3 sofreu 

neste processo. 

Nossa recomendação para CCRO3 é de Compra com Preço Justo de R$ 13,00 por ação, 

indicando um potencial de alta em 6%.  Neste ano, CCRO3 caiu 20,0%, enquanto o Ibovespa 

teve uma valorização de 15,3%. 

 

Boletim Focus – Mediana dos agregados aponta outro recuo do IPCA, com menor 

crescimento econômico e câmbio desvalorizado 

Dentre as alterações contidas no Boletim Focus publicado nesta segunda-feira, destaque 

para a sétima redução marginal das estimativas para o IPCA de 2018, com as atualizações 

dos últimos 5 dias também registrando recuo. Para o PIB, a mediana das estimativas 

apontou o segundo recuo, do mesmo modo para as estimativas para a Taxa de Câmbio, 

com a segunda depreciação. Por fim, a Meta da Taxa Selic para o final do período seguiu 

estável pela 28ª vez consecutiva. 

Com isso, para este ano, as expectativas para o IPCA ficaram em 3,71%, o PIB em 1,30%, 

Taxa de Câmbio R$/US$ 3,78 e a Meta Selic em 6,50% a.a. 

A mediana do agregado para a produção industrial se mostrou queda, sugerindo 

crescimento de 1,99% ante 2,16% na apuração anterior. Para os demais indicadores de 

relevância, não houve alteração em relação às estimativas anteriores. 

Destaques do Boletim Focus publicado nesta segunda-feira, para 2018: 

 IPCA: 3,71%; 

 IPCA (atualização dos últimos 5 dias): 3,68%; 

 PIB: 1,30% 
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 Taxa de Câmbio: R$/US$ 3,78; 

 Meta Taxa Selic: 6,50% a.a. 

Expectativas de inflação seguem em queda. Para 2018, a mediana das estimativas de 

mercado para o IPCA registrou nova redução marginal, a sétima consecutiva, sugerindo 

inflação de 3,71% ante 3,89%. Do mesmo modo, as atualizações dos últimos 5 dias úteis 

apontaram redução no indicador ao passar de inflação de 3,84% para outra de 3,68%. 

Para 2019, o IPCA mostrou recuo ao passar de 4,11%, para 4,07% e apresentando 

estabilidade em 2020 (+4,00%). Por fim, em 2021, houve redução de 3,78% para 3,75%. 

Lembramos que o Conselho Monetário Nacional (CMN) fixou a meta para a inflação de 

2021 em 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,50 pp para mais e para menos. As metas 

para 2018, 2019 e 2020, definidas anteriormente, continuam sendo de 4,50%, 4,25% e 

4,00%, respectivamente, com o mesmo intervalo de tolerância. 

Segundo o IBGE, em novembro, o IPCA registrou queda de 0,21%, ficando abaixo da 

mediana das expectativas do mercado que apontavam recuo de 0,09%. Com isso, o índice 

acumula alta de 3,59% em 2018. O recuo em relação a outubro (+0,45%), refletiu 

principalmente as desacelerações nos itens de transportes e habitação.  

Já o IPCA-15, em novembro, registrou variação de 0,19%, o resultado ficou abaixo da 

mediana do mercado (+0,25%). Com o resultado, o IPCA-15 acumulou alta de 4,03% no ano 

e 4,39% nos 12 meses. 

Em novembro, o IGP-M recuou 0,49% (alta de 0,89% em outubro). Destaque para o recuo 

dos preços agropecuários, o IPA Agrícola apresentou deflação de 2,51%. O IPA industrial, 

beneficiado principalmente pelo recuo do petróleo, caiu 0,24%.  

As estimativas de mercado apontam para um IGP-M no final de 2018 em 8,74% ante 8,91% 

da apuração anterior, muito dessa inflação viria por parte do pass-through, ou o repasse 

das variações cambiais para os preços. No que tange ao repasse cambial para os preços, 

segundo o BC, cada 1 pp de aumento na depreciação, o repasse se eleva de 0,11 pp a 0,19 

pp. 

Recuo nas estimativas PIB e produção industrial. A última apuração da mediana das 

estimativas para o PIB apontou para um crescimento de 1,30% ante 1,32% da última 

apuração. Para os anos subsequentes, não houve alteração, com isso, o crescimento 

sugerido foi de 2,53%, 2,50% e 2,50%, para os anos, 2019, 2020 e 2021, respectivamente. 

O PIB do 3T18 registrou crescimento de 0,8% frente ao 2T18 (elevação de 0,2%), sem ajuste 

sazonal, segundo dados divulgados pelo IBGE. Na comparação interanual, o PIB avançou 

1,3% e no acumulado de 4 trimestres a alta foi de 1,4%. Destaque para a agropecuária, sob 
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a ótica da oferta, e os investimentos e importações, sob a ótica da demanda. O resultado 

foi a sétima elevação consecutiva e estável com as projeções do mercado. 

Já as estimativas para a produção industrial para 2018 apresentaram significativo recuo, 

sugerindo crescimento de 1,99% ante 2,16%. Para os anos subsequentes (2019, 2020, 2021) 

as estimativas de mercado permaneceram estáveis, sugerindo crescimento de 3,02%, 

3,00% e 3,00%, respectivamente. 

Destaque para a recuperação da taxa de desemprego com nova redução da taxa de 

desocupação de 12,2% na média dos três meses encerrados em outubro do ano passado 

para 11,7% nos três meses terminados em outubro de 2018, em linha com as expectativas 

do mercado. O resultado refletiu os avanços interanuais de 1,5% da ocupação e de 0,9% da 

PEA.  

Expectativas para Taxa Selic seguem sem alteração, com nova redução para 2019. As 

expectativas de mercado para a taxa Selic neste ano seguiram estáveis em 6,50% para 

2018. O destaque do Boletim Focus se deu pela redução das estimativas da taxa Selic para 

2019, sugerindo alta de 7,50% ante 7,75% na última apuração. Os demais anos (2020 e 

2021) apontam taxa de juros de 8,00% aa. 

Na última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 6,50%, 

e assim esperamos que siga até o final do ano.  

O comitê reconheceu melhora no balanço de riscos no cenário de inflação destacando que 

o ritmo de recuperação da atividade econômica segue gradual e que os núcleos de inflação 

permanecem em níveis apropriados.  

Já a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), , 

reforçou a mensagem contida no comunicado, onde a autoridade monetária sinalizou que a 

normalização da política monetária ocorrerá apenas diante de uma piora do cenário 

prospectivo de inflação ou de seu balanço de riscos, e que eventuais altas tendem a ser 

graduais.  

O colegiado também apontou que o grau de assimetria dos riscos diminuiu desde a última 

reunião, corroborando com a manutenção de uma política monetária estimulativa.  

Por fim, houve o colegiado reforçou que os próximos passos da política monetária seguem: 

a evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das expectativas de inflação.   

Taxa de câmbio segue depreciada. Para a Taxa de Câmbio, a mediana das estimativas para 

este ano apresentou desvalorização, ficando em R$/US$ 3,78 ante R$/US$ 3,75. Para os 

demais anos (2019, 2020 e 2021) não houve alteração, com a taxa estável em R$/US$ 3,80, 

R$/US$ 3,80 e R$/US$ 3,86, respectivamente. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões) e variação do Ibovespa M/M 
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Fluxo Ibovespa

Fluxo de Capital Estrangeiro 

 5/12/18 30 dias Mês Ano

Saldo (241,1) (1.077,3) 1.687,2 (7.826,0)
Fonte: B3  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 

-220.000
-190.000
-160.000
-130.000
-100.000

-70.000
-40.000
-10.000
20.000
50.000
80.000

110.000
140.000
170.000
200.000

Investidores Não Residentes Investidores Insitucionais

 

 

FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 107.513 293.839

Venda 219.205 186.891

Líquido -111.692 106.948

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Dezembro 2018

CDS Brasil 5 anos -0,14% -1,02% 28,59%

Minerio de Ferro -0,42% -0,42% -11,09%

Petroleo Brent -0,73% 4,28% -12,49%

Petroleo WTI -1,25% 2,00% -13,95%

Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)

245

100

150

200

250

300

350

CDS Brasil 5 anos 

Fonte: Bloomberg

61.4

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fonte: Bloomberg

30

40

50

60

70

80

Petróleo Brent (em USD/barril)

Fonte: Bloomberg

76.3

35

45

55

65

75

85

Petróleo WTI (em USD/barril)

Fonte: Bloomberg

68.6

Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)

281

100

150

200

250

300

350

CDS Brasil 5 anos 

Fonte: Bloomberg

62.2

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fonte: Bloomberg

30

40

50

60

70

80

Petróleo Brent (em USD/barril)

Fonte: Bloomberg

75.6

Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)

212

100

150

200

250

300

350

CDS Brasil 5 anos 

Fonte: Bloomberg

61.4

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fonte: Bloomberg

30

40

50

60

70

80

90

Petróleo Brent (em USD/barril)

Fonte: Bloomberg

60.2

35

45

55

65

75

85

Petróleo WTI (em USD/barril)

Fonte: Bloomberg

51.3

Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)

64.7

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fonte: Bloomberg

Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)



 

Página | 11  
 

10 de Dezembro  de 2018 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Terça-feira 05:00 BR IPC FIPE- Semanal 07/dez 0,28%

11/12/2018 09:00 EUA NFIB - Otimismo pequenos  negócios Novembro 107,4

11:30 EUA Demanda fina l  IPP M/M Novembro 0,00% 0,6%

11:30 EUA IPP exceto a l imentos  e energia  (m/m) Novembro 0,10% 0,5%

11:30 EUA IPP Ex a l imentos , energia , negociação M/M Novembro 0,20% 0,2%

11:30 EUA Demanda fina l  IPP A/A Novembro 2,9%

11:30 EUA IPP exceto a l imentos  e energia  (a/a) Novembro 2,6%

11:30 EUA IPP Ex a l imentos , energia , negociação A/A Novembro 2,8%

Quarta-feira 10:00 EUA MBA - Sol ici tações  de empréstimos  hipotecários 07/dez

12/12/2018 11:30 EUA IPC (m/m) Novembro 0,00% 0,3%

11:30 EUA IPC exc a l imentos  e energia  (m/m) Novembro 0,20% 0,2%

11:30 EUA IPC (a/a) Novembro 2,20% 2,5%

11:30 EUA IPC exc a l imentos  e energia  (a/a) Novembro 2,20% 2,1%

11:30 EUA Índice IPC NSA Novembro 252.885

11:30 EUA IPC Principal  (SA) Novembro 258.939

08:00 EURO Produção industria l   (a/a) Outubro 0,9%

08:00 EURO Empregos  T/T 3T 0,2%

08:00 EURO Empregos  A/A 3T 1,3%

Quinta-feira 09:00 BR Vendas  a  varejo (m/m) Outubro -1,3%

13/12/2018 09:00 BR Vendas  no varejo (a/a) Outubro 0,1%

09:00 BR Venda ao varejo aml iado (M/M) Outubro -1,5%

09:00 BR Vendas  no varejo (a/a) Outubro 2,2%

11:30 EUA Novos  pedidos  seguro-desemprego 08/dez

11:30 EUA Seguro-desemprego 01/dez

10:45 EURO ECB Taxa de Refinanciamento  Principal  13/dez

10:45 EURO BCE Faci l idade Permanente de Cedência 13/dez 0,250%

10:45 EURO Taxa de faci l idade de depós ito BCE 13/dez -0,400%

11:30 EUA Índice de preços  de importação (m/m) Novembro -0,7% 0,5%

Sexta-feira 08:00 BR FGV - IGP-10 (m/m) Dezembro -0,16%

14/12/2018 11:30 EUA Adiantamento de vendas  no varejo (m/m) Novembro 0,20% 0,8%

11:30 EUA Vendas  no varejo exc auto (m/m) Novembro 0,40% 0,7%

11:30 EUA Vendas  no varejo exc auto e gás Novembro 0,3%

11:30 EUA Vendas  no varejo Grupo de controle Novembro 0,3%

12:15 EUA Produção industria l  (m/m) - AS Novembro 0,30% 0,1%

06:30 EURO PMI Manufatura  Zona do Euro Dezembro 51,8

06:30 EURO PMI Serviços  Zona do Euro Dezembro

06:30 EURO PMI Composto Zona do Euro Dezembro

00:00 CH Vendas  no varejo (a/a) Novembro 8,80% 8,6%

00:00 CH Vendas  varejo (acumulado no ano a/a) Novembro 9,2%

00:00 CH Produção industria l  (a/a) Novembro 5,80% 5,9%

00:00 CH Produção industria l  (acum. no ano a/a) Novembro 6,4%
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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções 

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. 


