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Sentimento Rico: Tigrão Bullish
Por: Thiago Salomão
A grande notícia do dia está na repercussão da longa maratona de seis horas e meia de Paulo Guedes na CCJ. Já
sentimos os efeitos nos mercados ontem: o Ibovespa, que operava em alta no começo da tarde, virou para queda e
fechou o dia a 94.491 pontos (-0,91%), enquanto o dólar virou para alta e fechou a R$ 3,88.
O conteúdo foi longo e nosso tempo de manhã é curto. Sendo bem direto ao ponto:
-

No saldo final, Paulo Guedes foi bem quando tinha que ir bem e sobreviveu ao embate. É claro que os jornais vão
destacar a reação dele ao ouvir de Zeca Dirceu (filho do José Dirceu) que ele “é tigrão com os aposentados” mas
“é tchutchuca com a turma mais privilegiada”.

-

Não vou ficar gerando espuma aqui julgando se a reação dele foi certa e errada, e é justamente nesse ponto que
eu quero chegar: o assunto que ganhou as capas dos jornais foi justamente essa discussão entre PG e Zeca, mas
isso é passageiro, perecível. No final do dia, o que importa é a articulação política em torno da reforma.

-

Por isso, atenção nesta quinta-feira à reunião de Bolsonaro com integrantes do Centrão (serão reuniões
individuais com os presidentes do DEM, PSDB, MDB, PRB, PSD e PP). Este sim é um evento importante a ser
monitorado.

-

Lembre-se dos sinais e ruídos que mencionamos aqui quase todo dia: O sinal continua sendo a articulação em
torno da reforma da previdência; os xingamentos são os ruídos no meio do caminho. Apesar da queda da bolsa e
da alta do dólar, não vemos nos ruídos de ontem motivos para mudar os sinais. Seguimos Bullish!

-

Duas coisas ficaram explícitas e, embora não mudem nosso call, vale a pena se atentar: i) a falta de experiência
da base aliada, que não blindou Paulo Guedes e o deixou exposto aos oposicionistas da reforma (o ministro
entrou num tiroteio sem colete a prova de balas); ii) a oposição, por mais cambaleante que esteja, ainda sabe
agir de forma organizada e fará uma agenda em torno da (anti) reforma.
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O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER HOJE
MERCADOS
•

ALEMANHA: encomendas à indústria alemã decepcionaram ao sofrer queda de 4,2% em fevereiro ante janeiro.
A previsão de analistas era de alta de 0,5% nas encomendas.

•

EUA e CHINA: Trump se encontrará com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He.

•

ÍNDIA: BC corta juros de 6,25% para 6,0% e alerta para “ventos contrários

•

BREXIT: Um grupo de membros do Parlamento britânico aprovou ontem um projeto de lei de emergência em
menos de seis horas para instruir Theresa May a pedir uma prorrogação do artigo 50 e evitar uma saída sem
acordo da UE

•

BRASIL: Meta de privatização será superada, diz Mattar

EMPRESAS
•

TIM troca o CEO e o conselho no Brasil

•

LIGHT: decepção com ICMS derruba ações da empresa. Executivos da Cemig disseram, em teleconferência, que
a companhia deve reconhecer no máximo R$ 3 bilhões em créditos fiscais no caso de uma vitória no pleito na
Justiça que pede a exclusão da incidência do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e Cofins. No início da semana,
a percepção de que a Light poderia obter um ganho substancial com a questão do ICMS impulsionou as ações,
que acumularam ganho de 9,9% nos dois primeiros dias da semana.

•

BRASKEM: O Ministério Público Estadual (MPE) e a Defensoria Pública de Alagoas pediram o bloqueio de R$ 6,7
bilhões da Braskem, em ação civil pública proposta contra a petroquímica por causa do afundamento do solo
em bairros próximos à área de mineração de sal-gema da companhia em Maceió.

•

IMC: empresa negocia compra de pontos em postos de combustível para expandir a marca Frango Assado

•

SANTANDER: presidente do Santander Brasil, Sergio Rial, passará a chefiar a Santander América Latina

•

BRF: empresa suspenderá o abate de frangos em sua unidade de Carambeí (PR) por até 5 meses

•

GOL anunciou ontem que se engajou em negociações com a Elliott, que é o principal credor da Avianca Brasil,
com o objetivo de desenvolver uma proposta alternativa relacionada ao processo de venda de alguns dos
ativos da Avianca Brasil.
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Informações
importantes
Este relatório de análise foi elaborado pela Rico Investimentos, que é uma marca da XP Investimentos CCTVM S.A. (“Rico”) de a cordo
com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, tem como objetivo fornecer informações que
possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicit ação de
compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulg ação
e foram obtidas de fontes públicas. A Rico não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no present e
relatório. Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de aloc ação para
cada perfil de investidor. O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas
análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à Rico e que estão sujeitas a
modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são)
indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela Rico.
O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo
que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser menc ionado
no relatório. Os analistas da Rico estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIME C
para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários do Grupo XP.
O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da Rico.
Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, o s
clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de
investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a
determinado perfil de investidor.
A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto es paço
de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é
líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser
significativamente diferentes.
Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da Rico, podendo também ser divulgado no site da
Rico. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito , sem
o prévio consentimento expresso da Rico.
A Ouvidoria da Rico tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as
soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 771 5454. SAC. 0800 7 74
0402.
O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da R ico:
https://www.rico.com.vc/custos
A Rico se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilizaç ão
deste relatório ou seu conteúdo.
A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada
seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista
utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos
Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os
eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movim entos
mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “ stops” para limitar as possíveis perdas.
O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability
praticada pela Rico. Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, o u
seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em
ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e
nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de
mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento,
podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio -longo
prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto
O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability
praticada pela Rico. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futu ra,
devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses
derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições aprese ntarem
a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o
patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.
O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico.
São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo
determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e
máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados
livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias
são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.
O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidor es de
perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela Rico. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um
contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto f ísico.
É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem
financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tip o de
produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.

www.rico.com.vc

