13/11/2018

Bem-vindo ao Rico Matinal
As principais notícias para auxiliar as suas operações
durante o dia
Bom dia.
Bolsas da Europa e futuros dos EUA em alta. Bolsas da Ásia fecharam sem direção
única. No Brasil, o Ibovespa futuro abre em alta de 0,3% e o dólar cai 0,3%, cotado a
R$3,76.

Agenda da Semana
No Brasil, o plenário do Senado coloca na pauta o projeto da cessão onerosa (14h00 ).
No exterior, o foco está nos discursos de dirigentes do Fed, o Banco Central dos EUA,
ao longo do dia.
Horário

Previsão

Relevância

11h30

BC faz leilão de 13.600 contratos de swap cambial (US$ 680 milhões) para
rolagem com vencimento em dezembro. Resultado a partir das 11h50

Eventos Locais

-

Baixa

14h00

Senado/Plenário: em pauta, projeto da cessão onerosa

-

Baixa

Horário

País

Eventos Internacionais

Previsão

Relevância

13h00/17h20/
EUA
20h00

Discursos de membros do Fed

-

Moderada

-

OPEP e AIE divulgam relatórios mensais
sobre petróleo e energia

-

Baixa

-
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Economia
Brasil: Reforma da Previdência deve ficar para 2019. Negativo, mas esperado.
O futuro ministro da Casa Civil e responsável pela transição do próximo governo, Onyx
Lorenzoni, afirmou que o cenário atual não é favorável para a aprovação da Reforma
da Previdência. A afirmação de Lorenzoni vai ao encontro de uma recente fala de
Bolsonaro que comentou sobre a reforma como algo a ser votado no ano que vem. O
Senador eleito pelo PSL, deputado Major Olímpio (SP), também disse ontem, que não
há condições de se votar a reforma este ano.
Brasil: Bolsonaro deve cortar cargos em empresas estatais. Positivo.
A equipe de transição de Bolsonaro está analisando mais de perto cargos mais altos de
bancos estatais (CEF, BNDES, BB e outros), mitigando indicações partidárias e
buscando redução da folha de pagamento. Eles começaram a preparar relatórios sobre
quem é quem em cargos com salários entre R$ 30 mil e R$ 60 mil.
Brasil: Joaquim Levy confirmado como presidente do BNDES. Positivo.
Levy deixa a diretoria financeira do Banco Mundial para integrar a equipe econômica
do governo de Bolsonaro. Ele foi secretário do Tesouro no governo Lula, secretário de
Fazenda do RJ na gestão de Sérgio Cabral e ministro da Fazenda no segundo mandato
de Dilma. Joaquim não defende o fim do BNDES, segundo ele o banco deve atender a
enorme demanda por expansão de infraestrutura no Brasil.
Brasil: Vendas no varejo recuam. Negativo.
As vendas no varejo recuaram 1,3% em setembro na comparação com o mês anterior e
subiram 0,1% sobre um ano antes, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) nesta terça-feira. A expectativa em pesquisa da Reuters era de baixa
de 0,20% na comparação mensal e de avanço de 1,60% sobre um ano antes.
EUA: Negociações comerciais seguem na pauta. Ok.
Notícias circulam que o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e o vice-primeiroministro chinês, Liu He, conversaram por telefone sobre buscar um acordo comercial .
Donald Trump planeja se reunir com sua equipe comercial hoje para discutir um
relatório preliminar que vem circulando sobre tarifas de automóveis europeus
Petróleo: Preços continuam em queda. Negativo.
Os preços do Brent já caem abaixo de US $ 70 / barril após as críticas do presidente
Trump à Arábia Saudita e o plano da OPEP de cortar a produção para evitar excesso de
oferta. Com relação à Rússia, o país está em desacordo com a Arábia Saudita sobre se
a produção deve ser reduzida ou não, dado o aumento esperado da produção de suas
estatais petrolíferas, e sua preocupação de que preços mais altos do petróleo
estimulem demasiadamente a produção de petróleo de Xisto nos EUA.
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Corporativas
Mrv: A Caixa Econômica Federal interrompeu a aprovação para novas operações de
financiamentos da faixa 1,5 do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Nessa
faixa, na qual se enquadram famílias com renda de até R$ 2.600,00 por mês, o governo
banca uma parcela de até R$ 47,5 mil do valor do imóvel. É esse dinheiro, destinado ao
pagamento do subsídio, que acabou. O banco informou que o orçamento
disponibilizado para o segmento neste ano foi utilizado em sua totalidade e, por isso,
novas contratações serão realizadas só a partir do início de 2019 .
Negativo. O grande foco da companhia está na faixa 2 do MCMV (88% das unidades
em 2017). Contudo, acreditamos que a notícia deve impactar as ações da empresa.
Petrobras: O Projeto de Lei (PL) da Cessão Onerosa foi incluído na pauta do Senado,
após a aprovação de seu regime de urgência. O líder do governo no Senado, Sr.
Fernando Bezerra, declarou que a matéria é prevista para ser votada em 20 de
novembro contra 27 de novembro anteriormente. Além disso, Bezerra declarou que
concordou com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, que o PL é o foco
principal no curto prazo, e membros da administração atual estão negociando sua
aprovação sem mudanças em seu conteúdo.
Positivo. O PL permite a conclusão das negociações entre a Petrobras e o Governo
Federal para a revisão do Contrato da Cessão Onerosa, com a primeira podendo ser
reembolsada em barris petróleo ou em dinheiro. Por outro lado, o governo poderia
leiloar o excedente de petróleo nas áreas da Cessão Onerosa em um leilão que
poderia arrecadar R$ 100 bilhões.
Via varejo: Segundo Valor Econômico, a empresa iniciou projeto-piloto que permite
aos clientes da região central de São Paulo receberem suas compras online no mesmo
dia, se fizerem os pedidos até as 17h. A nova modalidade de entrega estará disponível,
a princípio, para endereços que fiquem até um raio de cinco quilômetros da loja -piloto
do projeto, localizada no bairro da Liberdade, na capital paulista. Hoje, os sites da Via
Varejo já operam com a opção de entrega no mesmo dia, mas o pedido tem que ser
feito até 12h30. A ideia é expandir o novo serviço para os demais bairros de São Paulo
e outras cidades do país no primeiro trimestre de 2019.
Positivo.
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Fluxo investidores
Os investidores estrangeiros retiraram R$ 45 milhões da B3 em 8 de novembro. O
saldo acumulado em novembro está negativo em R$ 1,1 bilhão. Em 2018, o saldo de
capital estrangeiro na B3 está negativo em R$ 6,9 bilhões.

Fique de olho
Nesta terça-feira, mercados internacionais operam levemente no campo positivo após
melhora no humor de investidores com notícias reportando que EUA e China
conversam sobre possível acordo comercial. Tanto no cenário externo quanto no
interno, o dia não reserva uma agenda de indicadores econômicos relevante. No Brasil,
o futuro governo destaca que a Reforma da Previdência deve mesmo ficar para 2019,
já esperado pelo mercado, e ainda avalia cortar cargos em empresas estatais. Pelo
lado das commodities, preços do barril de petróleo do tipo Brent operam em queda de
1,9%. 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. Brigadeiro Faria Lima, 3600, 11º Andar
São Paulo SP - CEP 04538-133
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