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Sentimento Rico: Que horas chegaremos nos 100 mil pontos?
Corroborando com o que vínhamos falando aqui sobre a parcimônia dos BCs globais em retirar estímulos, o BoJ
(Bank of Japan) anunciou a manutenção da taxa de juros em -0,1% (isso mesmo, o juro lá é negativo) e também
indicou que injetará dinheiro na economia através da compra de ativos. Em nota, o BoJ manteve a avaliação de que
a economia japonesa está se expandindo moderadamente”, enfatizando ainda uma piora nos embarques e
produção, que apresentaram fraqueza após ambos sinalizarem “tendência crescente” em janeiro.
É claro que não ficamos “felizes” com as principais economias do mundo sinalizando enfraquecimento. Mas para os
mercados, sobretudo os emergentes, a interpretação desses sinais é de que haverá liquidez abundante por mais
tempo – revivendo aquela analogia do “aspirador de pó” que já citamos aqui, quanto mais os juros subissem nas
economias desenvolvidas, mais capital estrangeiro sairia dos emergentes.
Resumindo um parágrafo longo: juro baixo lá fora é bom para nós – ao menos no curto prazo. Como hoje é sextafeira, brindemos a isso.
Um temor desse juro baixo é se, mesmo dessa forma, as economias desenvolvidas não consigam reverter essa
desaceleração. Contudo, os últimos indicadores internacionais divulgados começaram a dar sinais de estabilidade
(não todos, mas a maioria). Junto a isso, a China anunciou corte de impostos nesta madrugada, em mais uma
tentativa de reaquecer sua economia. O premiê chinês não descarta novas medidas se julgar necessário.
Mercados hoje: após um início de manhã “sem graça”, as bolsas lá fora engataram um movimento de alta (futuros
dos EUA +0,5%, bolsas europeias +1%) após o parlamento britânico aprovar o adiamento do “Brexit” para mais três
meses, impedindo assim uma possível saída “caótica” do Reino Unido de dentro do bloco europeu. Se esse bom
humor respingar na Bovespa, a pergunta que fica é: que horas chegaremos nos 100 mil pontos? Façam suas apostas.
Na agenda, temos produção industrial nos EUA às 10h15 e no Brasil dados de serviço às 9h.
Sobre previdência: A reforma da Previdência dos militares elevará o custo da categoria em R$ 10 bilhões ao longo
dos primeiros 10 anos. A proposta, que será entregue pelo Ministério da Defesa, inclui uma reestruturação com
aumento de benefícios. A partir do 11º ano, contudo, essas novas regras irão gerar economia – ou seja, o
endurecimento das regras vai superar as novas despesas geradas.

O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER HOJE
MERCADOS
BRASIL: STF decidiu tirar da Justiça Federal os processos contra corrupção e outros crimes conexos a casos eleitorais.
Na prática, os processos por crimes comuns irão para a Justiça Eleitoral.
AGENDA DO DIA: EUA divulgam às 9:30 Empire State de março, com estimativa de avanço para 10,0, ante 8,8; às
10:15 sai produção industrial de fevereiro com estimativa de alta de 0,4%, ante -0,6%. No Brasil, às 9:00, IBGE
divulga dado de volume do setor de serviços para janeiro com estimativa de 1,7%, ante -0,2%
BRASIL: Paulo Guedes faz palestra na FGV Rio às 9:30
BRASIL: Previsão de déficit primário em 2019 cai para R$ 98,2 bi, abaixo dos R$ 139 bi fixados na LDO
BRASIL: Bolsonaro viaja domingo pela manhã aos Estados Unidos em busca de acordo nuclear
BRASIL: Estados do Nordeste defendem necessidade de reforma, mas criticam capitalização de BPC
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EMPRESAS
•

IRB pagará ao todo aproximadamente R$ 2,32/ação (yield de 2,5%)

•

IPO: Tok&Stok volta a abrir lojas e planeja IPO

•

MARISA tem lucro no 4° trimestre de 2018 de R$ 159,5 milhões, contra estimativas de prejuízo de R$ 43,5
milhões. Vendas e-commerce tiveram crescimento de 77,5% no trimestre

•

BANCOS: Luiz Fernando Figueiredo e Gustavo Franco, dois ex-BCs, podem presidir conselhos de bancos
estatais, o que significaria um avanço na blindagem das instituições contra pressões políticas

•

BR MALLS: Lucro acima do esperado, operacional levemente abaixo no 4° trimestre de 2018. Apesar da clara
evolução nos indicadores como vendas em mesmas lojas (SSS) e aluguéis em mesmas lojas (SSR), o trimestre foi
impactado por despesas mais altas que o esperado

•

PETRÓLEO: Produção da OPEP em fevereiro é a mais baixa em 4 anos

•

BRASKEM: Venda da Braskem para Lyondell segue em negociação, diz CEO em teleconferência
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CARTEIRAS RECOMENDADAS – Rentabilidade histórica

Ano

2018

2017

2016

Desde o Início
(jan/2016)

1,82%

9,63%

31,42%

26,14%

45,67%

164,74%

3,18%

10,60%

15,03%

26,86%

38,93%

124,23%

0,2 p.p.

-1,4 p.p.

-1,0 p.p.

16,4 p.p.

-0,7 p.p.

6,7 p.p.

40,5 p.p.

14/3/19

Mês

Ano

2018

2017

2016

Desde o Início
(Out/2011)

-0,15%

1,89%

8,94%

16,18%

26,93%

27,16%

231,14%

-0,30%

3,18%

10,60%

15,03%

26,86%

38,93%

84,65%

0,2 p.p.

-1,3 p.p.

-1,7 p.p.

1,2 p.p.

0,1 p.p.

-11,8 p.p.

146,5 p.p.

Portfólio

14/3/19

Mês

Ano

2018

2017

2016

Desde o Início
(Jan/2017)

Carteira de Fundos Imobiliários
Ifix
dif p.p. Ifix

0,45%

1,16%

7,10%

20,18%

22,59%

-

57,79%

0,25%

1,50%

5,28%

5,62%

19,45%

-

32,82%

0,2 p.p.

-0,3 p.p.

1,8 p.p.

14,6 p.p.

3,1 p.p.

-

25,0 p.p.

Portfólio
Carteira Rico Premium
Ibovespa
dif p.p. Ibovespa
Portfólio
Carteira Dividendos Rico
Ibovespa
dif p.p. Ibovespa
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Mês

-0,07%
-0,30%
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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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