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Bolsa 

O Ibovespa acumulou valorização de 4,5% na primeira semana de 2019, com 

alta de 0,30% na sexta-feira, chegando aos 91.841 pontos. O giro financeiro foi 

de R$ 16,7 bilhões. O dia 02/01 voltou a ter ingresso de estrangeiros na B3, R$ 

40,06 milhões, valor ainda inexpressivo, mas que pode mostrar uma tendência 

de retorno destes investidores ao nosso mercado, o que seria positivo para o 

índice. O dia foi de forte valorização nas bolsas de NY após o discurso de 

Jerome Powel, presidente do Fed. Mais cedo os dados do payroll, acima do 

esperado, haviam deixado preocupações quanto ao futuro dos juros 

americanos. Hoje a agenda econômica traz ainda nesta manhã, o índice de 

confiança do consumidor em janeiro e vendas a varejo em novembro na zona 

do euro com alta de 1,10% no A/A. As bolsas internacionais fecharam em alta 

na Ásia e caem na zona do euro, nesta manhã. Os futuros em NY indicam alta, 

mesmo com o ambiente interno sem definição para o orçamento do governo 

para 2019. Atenção para o desenrolar do encontro entre equipes dos EUA e da 

China para discutir uma solução para a crise comercial entre os dois países. O 

andamento destas reuniões deverá ditar o rumo dos mercados de bolsa. 

Câmbio 

Na sexta-feira, o dólar marcou a quinta queda consecutiva de 1,06%, cotado a 

R$ 3,7181 no mercado à vista. Na semana, três pregões, a moeda acumulou 

desvalorização de 4,06%. As declarações do presidente do Federal Reserve, 

Jerome Powell, de que a economia americana pode ir bem novamente em 2019 

influenciaram os mercados. 

Juros  

Os juros futuros voltaram a subir na ponta mais curta depois de seguidas 

quedas. No final da sessão, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) 

com vencimento em jan/20 fechou em 6,52%, ante 6,49% do ajuste de quinta-

feira. Na ponta mais longa, o vencimento de jan/25 passou de 8,97% para 

8,95%. 

 

 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior

0:00 CNI Confidência  Industria l  Janeiro 63,8

Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior

13:00 Pedidos  de fábrica Novembro 0,30% -2,1%

13:00 Pedidos  de fábrica  ex trans Novembro 0,3%

13:00 Pedidos  de bens  duráveis Novembro 0,8%

13:00 Pedidos  de Bens  Duráveis  (exc. transporte) Novembro -0,3%

13:00 Pedidos  de Bens  de Capita l  (ex. defesa  e aeronaves) Novembro -0,6%

13:00 Envios  de Bens  de Capita l  (ex. defesa  e aeronaves) Novembro -0,1%

Europa Referência Expectativa Apurado Anterior

8:00 Vendas  a  varejo (m/m) Novembro 0,20% 0,60% 0,3%

8:00 Vendas  no varejo (a/a) Novembro 0,40% 1,10% 1,7%
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8,0%

6,8%

6,5%

5,9%

4,6%

-5,0%

-3,8%

-3,6%

-3,3%

-3,3%

CIEL3

BRAP4

VALE3

USIM5

CSNA3

EMBR3

LREN3

B3SA3

BTOW3

CPLE6

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 91.841 0,3 4,5 4,5

Ibovespa Fut. 91.780 0,0 2,4 4,1

Nasdaq 6.739 4,3 1,6 1,6

DJIA 23.433 3,3 0,5 0,5

S&P 500 2.532 3,4 1,0 1,0

MSCI 1.904 2,8 1,1 1,1

Tóquio 20.039 2,4 0,1 0,1

Xangai 2.533 0,7 1,6 1,6

Frankfurt 10.768 3,4 2,0 2,0

Londres 6.837 2,2 1,6 1,6

Mexico 42.455 1,0 2,4 2,4

India 35.695 0,5 (1,0) (1,0)

Rússia 1.118 2,9 4,9 0,0

Dólar - vista R$ 3,72 (1,2) (4,3) (4,3)

Dólar/Euro $1,14 0,0 (0,6) (0,6)

Euro R$ 4,24 (1,1) (4,7) (4,7)

Ouro $1.285,15 (0,7) 0,2 0,2

* Dia anterior, exceto Ásia
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CVC (CVCB3) – Crescimento de 17,4% nas reservas confirmadas no 4T18 

A companhia divulgou dados bastante positivos para o desempenho operacional do 4T18 e 

no acumulado do ano, com os seguintes destaques: 

• O valor das reservas confirmadas no 4T18, somaram R$ 3,54 bilhões, aumento de 

1,7,4% sobre o 4T17. Em 2018, o crescimento das reservas confirmadas atingiu 11,7%, 

totalizando R$ 13,261 bilhões. 

• As vendas nas mesmas lojas apresentaram crescimento de 6,3% no quarto trimestre e 

de 6,1% no ano de 2018. 

• No segmento corporativo, as reservas confirmadas cresceram 12,5%. 

• Destaque para o desempenho das unidades de negócios na Black Friday, quando 

registraram, juntas, R$ 116 milhões em Reservas Confirmadas, resultado 40% maior do que 

o apresentado na Black Friday de 2017. 

• De acordo com a CVC, todos os canais de vendas da companhia alcançaram 

crescimento de duplo dígito no trimestre. O canal online apresentou expansão de 114,5%, 

"impulsionado, novamente, pelo bom desempenho tanto da Submarino Viagens quanto da 

CVC.com no trimestre". Em 2018, o crescimento do canal online foi de aproximadamente 

70%. 

A empresa informou ainda que, de outubro a dezembro, adicionou 42 lojas da CVC Lazer, 

totalizando 132 aberturas em 2018. Na Experimento, houve a abertura de outras três novas 

lojas no trimestre, totalizando 11 aberturas nos últimos doze meses. 

 

As Reservas Embarcadas totalizaram R$ 2,42 bilhões no 4T18 e R$ 8,55 bilhões em 2018, 

representando crescimento de 10,0% e 9,2% versus o 4T17 e 2017 Pro forma. 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Passageiros e Passageiros Embarcados -  No 4T18 embarcamos mais de 3 milhões de 

passageiros, representando um aumento de 18,0% frente a quantidade apresentada no 

4T17 Pro forma. Em 2018, o crescimento foi de 12,2%. 

Os resultados acumulados nos 9M18 mostram crescimento nas principais contas. O lucro 

líquido ajustado da CVC Corp foi de R$ 92,8 milhões no 3T18 e R$ 220,0 milhões no 9M18, 

aumento de 27,0% e 34,8% em relação ao 3T17 e 9M17 Pro Forma, respectivamente.  

A ação CVCB3 encerrou a sexta-feira cotada a R$ 59,95 acumulando queda de 2,0% em 

2019. Em 2018, a ação valorizou 27,2%. 

 

Equatorial Energia (EQTL3) – Aprovado financiamento junto a três bancos 

A Equatorial Energia realizou contratos de financiamento com três (3) instituições: Banco 

Nacional do Nordeste (BNB), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) e Banco do Brasil, a partir dos quais a companhia equacionou o funding de 100% 

dos investimentos na Celpa e na Cemar até 2020. Para os projetos de Transmissão, os 

financiamentos de longo prazo contratados em 2018 totalizam 63% do financiamento 

esperado.  

Cotadas a R$ 78,00/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 15,5 bilhões, seus 

papéis registram alta de 4,6% este ano e de 20,7% em doze meses. Os múltiplos para 2019 

são: P/L de 16,8x e VE/EBITDA de 10,2x. 

Principais características dos contratos 

Contrato de Financiamento junto ao BNB/FNE. Realizado em 19/dez/18, com o objetivo de 

abertura de crédito no valor total de até R$ 356 milhões, limitados a 80% dos itens 

financiáveis, a serem providos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste (FNE). A operação terá prazo total de 20 anos, com 3 anos de carência de 

principal.  

Contratos de Financiamento junto ao BNDES. Celebrados em 27/dez/18, com o objetivo de 

financiar os investimentos no período de 2018 a 2020 da Cemar e da Celpa, no valor total 

de até R$ 1,22 bilhão e 1,34 bilhão respectivamente, limitados a 80% do Capex total. A 

operação terá prazo total de 12 anos, com 2 anos de carência para Celpa; e prazo total de 

10 anos, com 2 anos de carência para Cemar.  

Contratos de Financiamento junto ao Banco do Brasil/FDA. Realizado em 28/dez/18 pelas 

controladas: Equatorial Transmissora 7 SPE S.A. (SPE 7) e Equatorial Transmissora 8 SPE S.A. 

(SPE 8”), com o objetivo de abertura de crédito no valor total de até R$ 293 milhões e R$ 
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495 milhões respectivamente. Limitados a 60% dos itens financiáveis, a serem providos 

com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA). A operação terá prazo 

total de 20 anos, com 12 meses de carência após a entrada em operação comercial. 

 

Cielo (CIEL3) – Contratação de Operação de Derivativo 

O Conselho de Administração da Cielo aprovou em 4/jan/19 a possibilidade de contratação 

futura de operação de derivativo, de caráter de proteção à variação cambial sobre os 

bonds, orginalmente denominados em dólares norte-americanos, no valor de até US$ 470,0 

milhões de principal, acrescidos de juros e impostos, na modalidade swap cambial e/ou 

non-deliverable forward – NDF.  

Ao preço de R$ 10,15/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 27,6 bilhões, suas 

ações registram alta de 14,2% este ano e queda de 54,6% em doze meses. Os múltiplos 

para 2019 são: P/L de 8,5x e VE/EBITDA de 6,9x. 

A contratação desta operação poderá ocorrer ao longo de 2019 e tem como principal 

objetivo assegurar a manutenção da política da companhia de proteção contra flutuações 

cambiais, ao mesmo tempo em que não são esperados, efeitos relevantes sobre o caixa. 

 

Cemig (CMIG4) – Leilão em 18/jan/19 de participações em consórcios de exploração de 
petróleo e gás 

A Cemig realizará em 18/jan/19 sua segunda tentativa de venda das participações que 

possui nos Consórcios de Exploração de Petróleo e Gás Natural em cinco blocos, quatro 

deles localizados na Bacia do São Francisco, no norte de Minas Gerais, e um na Bacia do 

Recôncavo, na Bahia. Em julho do ano passado, a companhia não obteve sucesso, pois não 

houve interessados.  

Cotadas a R$ 13,86/ação (valor de mercado de R$ 20,2 bilhões) suas ações (CMIG4) 

registram alta de 118,0% em doze meses. O preço justo de R$ 16,00/ação traz um potencial 

de valorização de 15,4%. 

A companhia ampliou a divulgação e realizou um ajuste no edital, passando a indicar um 

valor de referência para os ativos em vez de determinar um preço mínimo. Esta iniciativa 

abre espaço para o aceite de oferta por um valor abaixo do referenciado. Esse valor 

indicativo é de R$ 20,5 milhões para o conjunto das participações de 24,5% nos cinco 

consórcios, próximo ao valor patrimonial dos ativos. 
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A concessão para exploração das áreas foi obtida pela Cemig, em consórcio com outras 

empresas, na 10ª Rodada de Licitações promovida pela ANP em 2008.  

A Cemig divulgou o edital no fim de dezembro e por enquanto ainda não houve habilitação 

de interessados em acessar a sala de informações, que tem até o dia 14 para se habilitar. 

 

Petrobras Distribuidora (BRDT3) - Recebimento de 8ª. parcela (R$ 142 milhões), referente 
ao sistema Eletrobras 

Na última sexta-feira, a Petrobras (BR) Distribuidora informou que recebeu a 8ª. parcela (R$ 

142 milhões), referente ao aos Instrumentos de Confissão de Dívidas – ICDs assinados com 

as Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) e suas controladas distribuidoras de energia. 

A BR Distribuidora já recebeu um total de R$ 1.605 milhões refere a esta dívida. 

O cumprimento do acordo por parte da Eletrobras, com o pagamento correto da dívida, é 

um fato muito positivo. 

Na semana passada, a empresa havia informado que recebeu R$ 322,7 milhões da Centrais 

Elétricas de Rondônia (CERON), quitando antecipadamente toda a sua dívida. 

Estes ICDs foram assinados em abril/2018, entre a BR Distribuidora e a Eletrobras, em 

conjunto com várias de suas controladas (Eletrobras Amazonas, Eletrobras Roraima, 

Eletrobras Rondônia e Eletrobras Acre), para o pagamento de dívidas com valor atualizado 

de R$ 4,6 bilhões.  Estas dívidas, decorrentes do fornecimento de combustíveis para a 

geração de energia, será quitada em 36 prestações mensais (sem carência), atualizadas por 

taxas de mercado, tendo garantia da Eletrobras até que as empresas sejam privatizadas. 

BRDT3 está sendo negociada com múltiplos Preço/Lucro de 17,9x para os resultados 

projetados pelo mercado (Bloomberg) para 2018 e 17,1x em 2019.  O Preço Justo médio é 

de R$ 25,25 por ação, indicando um potencial de baixa em 6%.  Nos últimos doze meses, 

esta ação subiu 65,6% e o Ibovespa teve alta de 16,8%. 

 

QGEP Participações (QGEP3) – Crescimento de 7,5% na produção média diária no 4T18 

A empresa comunicou ao mercado que sua produção média diária no 4T18 foi 20,1 mil 

barris equivalentes de petróleo, extraída dos campos de Manati e Atlanta.  Este volume foi 

7,5% maior que no trimestre anterior. 
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A produção média diária no 4T18 no campo de Manati, foi de 4 milhões de m³ de gás, que 

foi 7,7% abaixo da verificada no terceiro trimestre/2018. 

No campo de Atlanta, a produção média diária de petróleo foi de 12,4 mil barris, 

quantidade 2,4% menor que no 3T18.  Porém, a parcela da QGEP neste campo agora é 

maior, porque o Tribunal Arbitral declarou a validade da expulsão da Dommo Energia do 

consórcio.  Com isso, a Dommo perdeu seus 20% de participação para a QGEP, que subiu 

para 50%. 

O Preço Justo médio para esta ação é de R$ 13,72/ação, indicando um potencial de alta em 

24%.  Considerando a média das projeções do mercado, compiladas pela Bloomberg, 

QGEP3 está sendo negociada com uma relação Preço/Lucro de 9,9x para os resultados para 

2018 e 7,4x em 2019. 

 

Boletim Focus – Taxa Selic para 2019 mostra novo arrefecimento 

Dentre as alterações contidas no Boletim Focus no último Boletim Focus desta segunda-

feira, destaque para a manutenção das estimativas para o IPCA de 2018, com as 

atualizações dos últimos 5 dias registrando ligeiro crescimento. Para o PIB, a mediana das 

estimativas se mostrou estável, mesmo comportamento observado para a Taxa de Câmbio. 

Por fim, a Meta da Taxa Selic para o final de 2019 registrou novo arrefecimento, com 

destaque para o comportamento benigno da inflação, atribuído pelo Copom em sua última 

reunião do ano. 

Com isso, para 2019, as expectativas para o IPCA ficaram em 4,01%, o PIB em 2,53%, Taxa 

de Câmbio R$/US$ 3,80 e a Meta da Taxa Selic em 7,00% a.a. 

A mediana do agregado para a produção industrial registrou ligeiro recuo, sugerindo 

crescimento de 3,04% ante 3,17%, em 2019. Para os demais indicadores de relevância, não 

houve alteração em relação às estimativas anteriores. 

Destaques do Boletim Focus publicado na segunda-feira, para 2019: 

• IPCA: 4,01%; 

• IPCA (atualização dos últimos 5 dias): 4,00%; 

• PIB: 2,53% 

• Taxa de Câmbio: R$/US$ 3,80; 

• Meta Taxa Selic: 7,00% a.a. 
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Inflação segue comportamento benigno. Para 2018, a mediana das estimativas de 

mercado para o IPCA se mostrou estável, apontando o comportamento benigno e 

sugerindo inflação de 3,69%. Já as atualizações dos últimos 5 dias úteis apontaram ligeiro 

crescimento ao passar de inflação de 3,68% para outra de 3,70%. 

Para dezembro de 2018, o Focus aponta para uma inflação de 0,10%, sem alteração em 

relação a última apuração, enquanto o Top 5 indica inflação de 0,07%, também sem 

mostrar alteração em relação a última apuração. 

Para 2019, as estimativas também se mantiveram estáveis, sugerindo inflação de 4,01%. 

Para os anos subsequentes (2020 e 2021), o mercado manteve suas estimativas estáveis, 

sugerindo inflação de 4,00% e 3,75%, respectivamente. 

Estes resultados corroboram com o comunicado da última reunião do Copom, que 

reconheceu a trajetória benigna da inflação, com os núcleos em níveis apropriados. 

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.  

O IPCA de dezembro tem a data de divulgação prevista para o dia 11 de janeiro de 2019 

(sexta-feira). 

Já o IPCA-15, em dezembro, registrou deflação de 0,16%, o resultado ficou abaixo da 

mediana do mercado (-0,12%), demonstrando o cenário benigno de inflação. Com o 

resultado, o IPCA-15 acumulou alta de 2,4% no ano e 3,0% nos 12 meses. 

Estimativas PIB inalteradas e recuo da produção industrial. A mediana das estimativas 

para o PIB de 2018 apontou para um crescimento de 1,30%, estável frente a última 

apuração. Para 2019, o mercado reduziu ligeiramente suas estimativas, sugerindo 

crescimento de 2,53% ante 2,55%. Para 2020 e 2021, o mercado manteve suas estimativas 

estáveis, apontando crescimento de 2,50% para ambos os períodos. 

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 

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. 
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O IBC-Br (entre setembro e outubro) seguiu praticamente estável, sugerindo expansão de 

0,1% do PIB no quarto trimestre.  

Já as estimativas para a produção industrial para 2018 apresentaram crescimento marginal, 

sugerindo crescimento de 1,91% ante 1,89%. Para 2019, houve recuo de 3,17% para 3,04%. 

Para os anos subsequentes (2020 e 2021) as estimativas de mercado permaneceram 

estáveis, sugerindo crescimento de 3,00%. 

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.  

Taxa Selic em 7,00% para 2019. Na última reunião do Copom em 2018, o colegiado decidiu 

pela manutenção da Taxa Selic em 6,5%, apontando a melhora no balanço de riscos, esse 

comportamento vem influenciando as estimativas para 2019, cuja taxa registrou 

arrefecimento de 7,13% para 7,00%. Para 2020 e 2021 a taxa seguiu estável em 8,00%. 

Em sua última reunião o Copom reconheceu a trajetória benigna da inflação corrente, com 

as medidas de núcleos em níveis aceitáveis. Destaque para o reconhecimento da melhora 

no balanço de riscos, com o arrefecimento dos riscos de incerteza em relação à 

continuidade de reformas econômicas e elevação do risco baixista ligado à ociosidade da 

economia.  

Taxa de câmbio segue depreciada. Para a Taxa de Câmbio, não houve alteração na 

mediana das estimativas para 2019, ficando em R$/US$ 3,80. Para os anos de 2020 e 2021 

também não houve alteração, com a taxa estável em R$/US$ 3,80 e R$/US$ 3,85, 

respectivamente. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões) e variação do Ibovespa M/M 
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Fonte: Ibovespa, dados até  02/01/2019
Fluxo Ibovespa

Fluxo de Capital Estrangeiro 

 2/1/19 30 dias Mês Ano

Saldo 48,1 (2.464,5) 48,1 48,1
Fonte: B3  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 103.125 318.377

Venda 263.181 167.364

Líquido -160.056 151.013

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Janeiro 2019

CDS Brasil 5 anos -0,16% -6,95% -7,16%

Minerio de Ferro -0,88% 0,82% 0,64%

Petroleo Brent 2,84% 9,07% 6,87%

Petroleo WTI 2,84% 8,61% 5,97%

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)
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Terça-feira 08:00 BR FGV - IGP-DI  (m/m) Dezembro -1,14%

08/01/2019 08:00 BR Inflação FGV IGP-DI A/A Dezembro 8,38%

08:00 BR FGV: IPC-S (m/m) 07/jan 0,29%

09:00 BR Produção industria l  (m/m) - AS Novembro 0,2%

09:00 BR Produção industria l  (a/a) Novembro 1,1%

11:20 BR Produção de veículos  Anfavea Dezembro 245.126

11:30 EUA Balança comercia l Novembro - 53,4 bi - 55,5 bi

13:00 EUA JOLTs  - Ofertas  de emprego Novembro 7.079

18:00 EUA Crédito ao consumidor Novembro  15,000 bi  25,384 bi

08:00 EURO Confiança na economia Dezembro 109,5

jan/00 EURO Indicador de Cl ima para  os  Negócios Dezembro 1,09

08:00 EURO Confiança industria l Dezembro 3,4

jan/00 EURO Confiança em serviços Dezembro 13,3

Quarta-feira 10:00 EUA MBA - Sol ici tações  de empréstimos  hipotecários 04/jan -8,5%

09/01/2019 08:00 EURO Taxa de desemprego Novembro 8,1%

00:00 CH Oferta  monetária  M1 (a/a) Dezembro 1,5%

00:00 CH Oferta  monetária  M0 (a/a) Dezembro 2,8%

00:00 CH Financiamento agregado CNY Dezembro 1465,0 bi 1519,1 bi

00:00 CH Oferta  monetária  M2 (a/a) Dezembro 8,10% 8,0%

00:00 CH New Yuan Loans  CNY Dezembro 925,0 bi 1250,0 bi

Quinta-feira 11:30 EUA Novos  pedidos  seguro-desemprego 05/jan

10/01/2019 11:30 EUA Seguro-desemprego 29/dez

12:45 EUA Bloomberg - Nível  de conforto do consumidor 06/jan

13:00 EUA Estoques  no atacado (m/m) Novembro 0,01

13:00 EUA Vendas  de negócio no atacado (m/m) Novembro -0,2%

00:00 CH Investimento estrangeiro direto A/A CNY Dezembro -26,3%

Sexta-feira 09:00 BR  IBGE: IPCA (m/m) Dezembro -0,21%

11/01/2019 09:00 BR  IBGE: IPCA (a/a) Dezembro 4,05%

11:30 EUA IPC (m/m) Dezembro 0,00 0,0%

11:30 EUA IPC exc a l imentos  e energia  (m/m) Dezembro 0,00 0,2%

jan/00 EUA IPC (a/a) Dezembro 1,90% 2,2%

11:30 EUA IPC exc a l imentos  e energia  (a/a) Dezembro 2,10% 2,2%

11:30 EUA IPC Principal  (SA) Dezembro 259.481

11:30 EUA Índice IPC NSA Dezembro 252.038
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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. 


