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Bem-vindo ao Rico Matinal
As principais notícias para auxiliar as suas operações
durante o dia
Bom dia.
As bolsas da Europa e futuros dos EUA recuam. Na Ásia, mercados fecham em forte
queda. No Brasil, o Ibovespa futuro abre em queda de 1,5% e o dólar sobe 0,7%,
cotado a R$3,84.

Agenda do dia
No Brasil, destaque para dados de produção de veículos às 11h00.
No exterior, destaque para a divulgação do ADP, PMI composto e discurso do
presidente do Fed nos EUA. A OPEP realiza coletiva de imprensa após reunião em
Viena.
Horário

Eventos Locais

Previsão

Relevância

11h00

Anfavea: produção de veículos - Nov

-

Baixa

11h30

BC faz leilão de 13.830 contratos de swap cambial (US$ 691,50 milhões)
para rolagem com vencimento em janeiro. Resultado a partir das 11h50

-

Baixa

Horário

País

Previsão

Relevância

10h00

Austria

-

Alta

11h15

EUA

+190 mil

Alta

11h30

EUA

+224 mil

Baixa

12h45

EUA

54,4

Moderada

14h00

EUA

-1,2 milhão

Baixa

21h45

EUA

-

Moderada
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Eventos Internacionais
A OPEP realiza coletiva de imprensa após
reunião em Viena
ADP: Relatório sobre criação de empregos no
setor privado - Nov
Deptº do Trabalho: Pedidos de auxíliodesemprego - semana até 01/12
IHS Markit: Índice de atividade (PMI)
composto (final) - Nov
DoE: Estoques de petróleo bruto - semana até
01/12
Presidente do Fed, Jerome Powell, faz breve
discurso em evento em Washington
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Economia
Brasil: Bolsonaro pretende avançar com Reforma da Previdência nos primeiros seis
meses de Governo. Ok.
Jair Bolsonaro disse ontem que pretende obter avanços em relação à reforma da
Previdência nos seis primeiros meses do seu mandato. Ao ser questionado se pode
aproveitar alguma coisa da proposta do atual presidente Michel Temer, Bolsonaro
afirmou que pode começar votando a idade mínima. Ele voltou a dizer que é preciso
encontrar um texto que seja possível de ser aprovado e, nos últimos dias, afirmou que
a reforma pode ser feita em partes.
Brasil: Plano de fundir três agências reguladoras e vincular o INSS ao Ministério da
Economia. Ok.
Está em discussão no escritório de transição da equipe de Jair Bolsonaro um plano de
fundir três agências reguladoras: a Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT),
a Agência Nacional de Aviação (Anac) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(Antaq). De modo que juntas se tornariam a Agência Nacional de Transportes. A ideia é
acabar com o aparelhamento político das agências. Além disso, a equipe de transição
planeja também vincular o INSS ao Ministério da Economia, de modo que Paulo
Guedes teria domínio da área da Previdência desde a elaboração de políticas, até a
gestão do atendimento público.
EUA e China: Prisão de CFO de empresa Chinesa abala mercados. Negativo.
A prisão da CFO da empresa chinesa de telecomunicações Huawei, Meng Wanzhou, no
Canadá, causou uma onda negativa nos mercados, trazendo de volta a incerteza sobre
a “trégua” entre os EUA e a China. A executiva foi preso por supostamente violar as
restrições impostas pelos EUA contra o Irã, e a prisão foi solicitada pelas autoridades
dos EUA. O Wall Street Journal havia noticiado em abril que o Departamento de Justiça
dos EUA já estava investigando se a empresa havia violado as sanções, segundo a CNN.
O episódio ressalta as preocupações sobre a guerra comercial entre China e EUA,
sinalizando que o governo dos EUA pode estar disposto a ser mais duro com empresas
chinesas que fazem negócios com o Irã.
Reino Unido: Brexit continua na pauta. Negativo.
Segundo a Reuters, May deu uma declaração sobre o atual impasse do Brexit hoje mais
cedo. O Parlamento entregará seu veredicto sobre o acordo Brexit em 11 de
dezembro. Ela disse que os legisladores britânicos enfrentam uma escolha antes da
votação: aprovar seu acordo, enfrentar uma saída sem acordo ou a reversão do Brexit.
Ela também disse que os membros do Parlamento querem frustrar o Brexit e derrubar
o voto do povo britânico. Ela não respondeu as perguntas sobre um eventual "Plano B"
caso o acordo seja rejeitado, nem perguntas sobre um possível adiamento da votação
de 11 de dezembro.
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Corporativas
Petrobras: A empresa apresentou ontem seu Plano de Negócios 2019-2023, sendo os
principais destaques (a) investimentos previstos de US$84,1 bilhões, (2) produção
consolidada de petróleo de 3,4 milhões de barris / dia em 2023 e (3) meta de redução
do endividamento líquido ao final de 2020. Além disso, destaca-se que caso atinja sua
meta de endividamento, a empresa poderia aumentar o pagamento de dividendos a
partir de 2021. Segundo algumas estimativas, isso implicaria, a partir de 2021, em (a)
uma distribuição prevista de 91% dos lucros e (b) um dividend yield médio até 14,3%
no período
Positivo.
Construção Civil: A Câmara dos Deputados aprovou ontem as emendas do Senado ao
projeto sobre o distrato de imóveis. A nova regulamentação preenche um vácuo na
legislação, que era motivo de grande insegurança jurídica para as incorporadoras e
outros agentes envolvidos no mercado imobiliário. O projeto fixa a multa de
desistência sob o valor pago de apartamentos para 25% (180 dias após o distrato) que,
sem a regulamentação, ficava (a cargo do juiz) entre 10%-20%. No caso do
empreendimento com patrimônio separado do da construtora, em um mecanismo
chamado de patrimônio de afetação, o comprador que desistir do imóvel terá direito a
receber 50% dos valores pagos, após dedução antecipada da corretagem. A proposta
dá ainda ao consumidor o direito de desistir do negócio a qualquer momento, inclusive
se já estiver morando no imóvel.
Positivo. A aprovação saiu no final do pregão de ontem.
Vale: O grupo norte-americano Icahn Enterprises anunciou ontem a venda de sua
participação de 77% na empresa de mineração Ferrous Resources para a Vale. A
empresa opera quatro minas de minério de ferro em Minas Gerais, no quadrilátero
ferrífero, e uma na Bahia. Segundo a Icahn, a transação deve ser concluída em 2019,
sujeita ao recebimento de aprovação pelo CADE no Brasil.
Positivo. Embora pequena (aproximadamente 0,5% do valor de mercado da Vale) a
aquisição ajuda na consolidação do mercado de alta qualidade do minério de ferro e
gera sinergias logísticas.
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Fluxo investidores
Os investidores estrangeiros ingressaram com R$1,2 bilhão da B3 em 03 de dezembro.
Em 2018, o saldo de capital estrangeiro na B3 está negativo em R$8,3 bilhões.

Fique de olho
Nesta quinta-feira, vemos um movimento de forte queda nas principais bolsas globais.
Esse mal-estar geral se deve à prisão de uma das executivas da empresa chinesa
Huawei a pedido dos Estados Unidos. O fato mostra o quão frágil está a relação entre
os países e gera ainda mais dúvidas quanto à possibilidade de ambos chegarem a um
acordo comercial. Dessa forma, também vemos um forte recuo no preço das
commodities. Para completar, a OPEP disse que cortará menos que o previsto a
produção de Petróleo entre os países do Cartel, e o preço do Barril do tipo Brent recua
cerca de 5% nesta manhã. No Brasil, Bolsonaro fala sobre aprovar reforma da
previdência nos primeiros seis meses de mandato, o que é positivo, mas ainda há
muitas dúvidas em relação ao formato da proposta, incluindo o risco desta ser fatiada .
Pela agenda de indicadores, de olho na divulgação dos dados de empregos dos EUA
pela ADP às 11h15. As ações das principais mineradoras da Europa operam em queda
nesta manhã.
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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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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.

