07/12/2018

Bem-vindo ao Rico Matinal
As principais notícias para auxiliar as suas operações
durante o dia
Bom dia.
As bolsas da Europa operam em alta enquanto futuros dos EUA recuam. Na Ásia,
mercados sobem na esteira da recuperação vista nos EUA no dia anterior. No Brasil, o
Ibovespa futuro abre em alta de 0,1% e o dólar sobe 0,3%, cotado a R$3,89.

Agenda do dia
No Brasil, destaque para a divulgação do IPCA às 09h00.
No exterior, as atenções se concentram no relatório de empregos dos EUA, o payroll,
às 11h30. A Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) faz reunião em
Viena com participação de aliados do Opep.
Horário

Eventos Locais

Previsão

Relevância

09h00

IBGE: IPCA - Nov

De queda de 0,14% a alta de
0,01%; mediana negativa de Alta
0,10%

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

Eventos Internacionais

Previsão

Relevância

Áustria

Organização de Países Exportadores de
Petróleo (Opep) realiza coletiva de imprensa
conjunta com aliados do Opep+ após reunião
em Viena

Moderada

Payroll

+200 mil

Alta

Taxa de desemprego

3,7%

Alta

Salário médio por hora
Deptº do Comércio: Estoques no atacado Out

0,3% m/m; 3,2% a/a

Alta

-1,2 milhão

Baixa

-

Moderada

10h00

11h30

13h00

EUA

EUA

15h00/16h00 EUA
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Discurso de membros do Fed sobre a
economia
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Economia
Brasil: Mudança na Lei abre brecha para cidades excederem gastos. Negativo.
A Câmara aprovou projeto de lei que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para
evitar que sejam punidos os municípios cuja folha de pagamento de servidores
ultrapasse o limite de 60% da receita corrente líquida. A mudança determina que
prefeituras que sofrerem queda de 10% na arrecadação por causa de repasses do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ou de royalties de petróleo fiquem isentas
das sanções da LRF. Hoje, a cidade que ultrapassa os limites da LRF deixa de receber os
recursos da União e também não pode pegar empréstimo com garantia do governo. A
mudança seguiu para sanção do presidente. Segundo integrantes da equipe
econômica, a recomendação do Ministério da Fazenda será pelo veto da proposta.
Brasil: Venda de veículos vai superar expectativas em 2018 e deve avançar em 2019.
Ok.
Segundo a Anfavea, 2018 irá fechar com crescimento acima do esperado nas vendas de
veículos novos, e seguir avançando em 2019, mas a produção não vai acompanhar o
ritmo, pressionada por recuo das exportações para a Argentina (representa ~70% do
total exportado), quadro que deve começar a ser revertido apenas a partir do 2S19.
EUA: Incertezas sobre decisão do Fed está em foco. Ok.
O Wall Street Journal publicou reportagem sugerindo que o Fed poderá elevar juros de
forma ainda mais gradual do que se esperava. Segundo o WSJ, o Fed está considerando
dar uma sinalização de cautela em sua próxima reunião, nos dias 18 e 19, quando
deverá elevar juros pela quarta vez este ano, e os dirigentes da instituição não sabem
quando poderá haver um novo aumento das taxas depois deste mês. O presidente do
Fed, se mostrou otimista com a economia dos EUA e mercado de trabalho na véspera
da publicação dos dados de Payroll (folha de pagamentos) de novembro.
China: Reservas internacionais sobem inesperadamente. Positivo.
As reservas internacionais da China tiveram um aumento inesperado em novembro,
após recuarem por três meses consecutivos, segundo dados publicados hoje pelo
Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês). O volume de reservas mostrou acréscimo
de US$ 8,6 bilhões em novembro em relação ao mês anterior, a US$ 3,062 trilhões. Em
outubro, houve redução de US$ 33,93 bilhões nas reservas. haviam previsto declínio
de US$ 8 bilhões para o mês passado.

Zona do Euro: PIB sobe 0,2% no 3°T e expansão anual vem abaixo da previsão.
Negativo.
O PIB da região cresceu menos do que o esperado na comparação anual do terceiro
trimestre. Entre julho e setembro, o PIB do bloco teve alta de 1,6% ante igual período
do ano passado. O resultado ficou abaixo de estimativas de +1,7% em ambos os casos.
Já o avanço anualizado do PIB da região no terceiro trimestre também sofreu revisão
para baixo, de 0,7% para 0,6%. Trata-se do pior desempenho da economia da zona do
euro desde o primeiro trimestre de 2013.
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Corporativas
Rumo: A empresa anunciou ontem a saída do Sr. Julio Fontana como CEO da
companhia a partir de abril de 2019, e continuará a prestar serviços para a companhia
até novembro/2019, de forma a garantir transição mais suave. O sucessor do cargo
será o Sr. João Alberto Fernandez, que atualmente é vice-presidente executivo de
Etanol, Açúcar e Bioenergia da Raízen Energia. O anúncio não era esperado pelo
mercado. Julio conduziu grande transformação na empresa ao longo de seu mandato .
De olho.
Embraer: A Justiça Federal de São Paulo suspendeu qualquer decisão do Conselho de
Embraer que permita a segregação e transferência da parte comercial da empresa para
a norte-americana Boeing. O negócio criaria uma joint venture avaliada em US$ 4,8
bilhões, em que 80% das ações seriam da Boeing e 20% com a Embraer. A decisão foi
tomada ontem (5), mas a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que ainda não foi
notificada. A Embraer informou que "tomará todas as medidas judiciais cabíveis" para
revertê-la.
Negativo. As ações repercutiram negativamente ao fato no dia de ontem com queda
de -2,3%.
Santander: Segundo o Valor Econômico, devido a supostas irregularidades às regras
que regem os FIPs (Fundos de Investimento em Participações), a CVM abriu um
processo sancionador em que acusa o Santander, a Santander Securities e cinco exexecutivos. O processo foi originalmente revelado pelo jornal “O Globo”, que apurou
que o banco deixou de apresentar documentos obrigatórios sobre dados de FIPs. O
banco informou que a defesa foi apresentada, afastando as alegações.
Negativo.
Eletrobras: Segundo o Valor Econômico, o leilão da Amazonas Energia (uma das
distribuidoras remanescentes da Eletrobras) recebeu ao menos uma oferta, no caso da
Oliveira Energia, que arrematou a concessionária Boa Vista. A Oliveira Energia é uma
empresa tradicional na geração de energia em sistemas isolados, e está sendo
assessorada por consultorias especializadas e ex-executivos do setor. A viabilidade
financeira da Amazonas Energia depende de efeitos de uma Medida Provisória, e a
ANEEL já assegurou que será possível realizar ajustes regulatórios na concessão dentro
do prazo de validade da MP, de modo a garantir a segurança jurídica do leilão .
Ok.
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Fluxo investidores
Os investidores estrangeiros ingressaram com R$725 milhões da B3 em 04 de
dezembro. Em dois dias de pregão o saldo de dezembro já está positivo em R$ 1,9
bilhão. Em 2018, o saldo de capital estrangeiro na B3 está negativo em R$7,6 bilhões.

Fique de olho
Nesta sexta-feira, o foco estará voltado para os dados de emprego (Payroll) nos EUA às
11h30. Será importante analisar a taxa de desemprego, assim como o salário médio
por hora, uma vez que poderá gerar perspectivas para o nível de inflação do país.
Ontem, a boa notícia espalhada pelos mercados globais, foi a possibilidade do Fed
interromper a elevação dos juros após a reunião dos dias 18 e 19. Falas de Trump
sobre acordo comercial com China também ajudaram. No Brasil, o futuro governo
ainda não tem uma proposta firmada para a Reforma da Previdência, mas o mercado
continua dando o benefício da dúvida ao próximo mandatário. Pelo lado dos
indicadores, IPCA de novembro cai 0,21% vindo abaixo de todas as expectativas do
mercado. Pelo lado das commodities, preços do barril de petróleo do tipo Brent
operam em alta de 0,8%. As ações das principais mineradoras da Europa operam em
alta 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.

