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Sentimento Rico: Carnaval sem emoção. Já acompanhei feriados brasileiros que acontecem de tudo lá fora
e a abertura da Bovespa pós-feriado torna-se um verdadeiro caos. Não foi o caso do Carnaval 2019. Fizemos um
levantamento do desempenho dos principais ADRs (American Depositary Receipts, ou recibos de ações brasileiras
negociados em NY) nestes dois pregões que a B3 esteve fechada por conta do feriado. O EWZ, índice que
acompanha os principais ADRs brasileiros, caiu 0,64%, mas importantes ações do Ibovespa, como Petrobras e Vale,
subiram 1,1% e 2,2%, respectivamente.

Fonte: Twitter do Thiago Salomão (link)

Fazendo um mix do noticiário de Carnaval com o nosso sentimento de mercado: lá fora está cada vez mais consensual
que o cenário de desaceleração global veio para ficar, mas agora os investidores monitoram um novo risco: a
possibilidade do Federal Reserve retomar o aperto monetário nos EUA a partir do 2º semestre.
Enquanto essa nuvem permear o céu dos investidores, mercados por lá devem seguir lateralizados ou em correção
negativa, mesmo que as negociações entre EUA e China continuem avançando (como de fato estão) ou a China
anuncie novos estímulos para manter sua economia aquecida (como de fato deve fazer).
Por aqui, muito ruído sobre negociação envolvendo a reforma da previdência: governo mexeu num vespeiro
chamado “funcionalismo público” e a retaliação vem vindo forte, como temos visto nas manchetes dos jornais dos
últimos dias. O que percebemos conversando com analistas e gestores é que o governo não foi tão assertivo no
discurso sobre Previdência, o que está abrindo espaço para os ‘anti-reformas’ fazerem barulho. Seguimos com nosso
sentimento de que o curto prazo será recheado de ‘ruídos’ mas que no longo prazo a necessidade quase que vital
de uma reforma da Previdência prevalecerá. Isso está refletido em nossas recomendações divulgadas hoje nas
Carteiras Recomendadas de ações: colocamos algumas proteções para curto prazo, tais como “puts” (opções de
venda) de Petrobras, mas seguimos bastante otimistas para o longo prazo.

A semana começa hoje com Focus revisando novamente para baixo a projeção de crescimento do Brasil em 2019 (de
2,48% para 2,30%) e teremos na sexta-feira o relatório de emprego dos EUA, que ganha importância extra com a
volta das discussões sobre taxa de juros por lá. No plano corporativo, não teremos resultados relevantes, mas o
mercado está de olho na Vale, que aceitou o pedido de afastamento do CEO Fabio Schvartsman e de mais três
diretores – a notícia fez o ADR da Vale cair até 5% em NY na segunda, mas ele se recuperou, virou para alta e
terminou a terça-feira com alta acumulada de 2,2%.
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O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER HOJE
Empresas:
•

VALE: Fabio Schvartsman e outros três executivos têm pedido de afastamento temporário aceito

•

ALUPAR: Caixa definiu que deve fazer follow-on da participação na ALUPAR

•

BRF perde mais de R$ 200 milhões em derivativos com aposta na alta das ações da própria companhia

•

EDUCACIONAIS: Jair Bolsonaro tweetou na segunda-feira que defende a “Lava Jato da Educação” afirmando
que há algo de muito errado acontecendo no setor educacional

•

CSN: ação teve recomendação elevada para ‘overweight’ pelo Banco Morgan Stanley na segunda-feira, mas
ADRs caíram 4% nos dois pregões de Carnaval

•

AB Inbev anuncia que mudará presidência do conselho na próxima reunião de acionistas, em 24 de abril.

Mercados:
•

PREVIDÊNCIA: Comissões da Previdência devem ser instauradas no Congresso somente na semana que vem

•

PREVIDÊNCIA: Nova ajuda a Estados dependerá de reforma da Previdência (Estadão)

•

EUA: setor privado criou 183 mil empregos em fevereiro, contra expectativa de 185 mil, mostra ADP.

www.rico.com.vc

2

Elaborado por:
Thiago Salomão, CNPI-P
Matheus Soares, CNPI
Fale conosco
Capitais e regiões metropolitanas
3003-5465 ou 4007-2465
Demais localidades
0800-771-5465
SAC
0800-774-0402
Ouvidoria
0800-771-5454
Deficientes auditivos / fala
0800-771-0101

Acesse
www.rico.com.vc
facebook.com/ricocomvc
twitter.com/ricocomvc
http://youtube.com/ricocomvc
Leia
blog.rico.com.vc

Onde estamos
Av. Chedid Jafet, 75 - Torre Sul - Vila Olímpia, São
Paulo - SP, 04551-060

Copyright © 2018 Rico.com.vc Todos os direitos
reservados. Toda comunicação através da rede mundial
de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos,
podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a
recepção de informações atualizadas. A Rico exime-se de
responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por
força de falha de serviços disponibilizados por terceiros.

Matinal
Informações
importantes
DISCLAIMER
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Este relatório de análise foi elaborado pela Rico CTVM S.A. (“Rico”) de acordo 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 decisã o de
investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informaçõe s
contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A Rico não se
responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.
Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para c ada
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 modificaç ões
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 indicaç ão
de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analis tas da
Rico estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC 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 re alizado
por empregados da Rico. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Ante s de
qualquer decisão, os 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 adeq uados
a determinado perfil de investidor. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor po de
aumentar ou diminuir num curto espaço 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 simulaç ões 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 sit e da
Rico: 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. De sta
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 movimentos 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, ou 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 merc ado, 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 indic ado
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 futura, 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 al to
por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao ca pital
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 dia s 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 investidores 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 físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilid ade 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 tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário
macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. Analista: Roberto Indech – CNPI: EM1426. Responsável pela Análise
da Rico CTVM S.A (Instrução CVM n°483): Roberto Indech / analises@rico.com.vc / 11-2505-1900
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