22/01/2019

Bem-vindo ao Rico Matinal
As principais notícias para auxiliar as suas operações
durante o dia
Bom dia.
As principais bolsas da Europa e futuros dos EUA recuam. Bolsas asiáticas fecharam em
queda. No Brasil, o Ibovespa futuro abre em queda de 0,8% e o dólar em alta de 0,4%,
cotado a R$3,77.

Agenda do dia
Brasil
12h30 - Discurso de Bolsonaro e reuniões
de Guedes em Davos no foco
EUA
13h00 - Vendas de moradias usadas em
dezembro
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Brasil
(09h00) Inflação – IPCA
Previsão: 0,14% / Anterior: 0,21%
EUA
(11h30) Inflação – CPI
Previsão: +0,1% a 0,2% /
Anterior: 0,2%
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Economia
BRASIL: Em Davos, Bolsonaro tem a missão de conquistar estrangeiros. Bolsonaro
será o primeiro presidente latino-americano a falar na sessão inaugural do Fórum
Econômico Mundial, à partir das 12h30 (horário de Brasília). A mensagem deverá
reiterar a intenção do governo de adotar uma política econômica liberal, prócrescimento e pró-investimento, promover ajuste fiscal e a abertura comercial. O
evento é importante por alinhar expectativas com investidores estrangeiros, mas não
resolve os problemas do Brasil, uma vez que o maior risco a ser solucionado é aquele
que se refere a capacidade do novo governo em aprovar tais medidas liberais. Link
para a apresentação.
BRASIL: Paulo Guedes tem agenda cheia em Davos. O ministro participará de reuniões
com executivos e ministros de outros países.
BRASIL: Reforma inclui aumento da contribuição dos servidores. De acordo com o
Valor, a equipe econômica quer incluir na reforma da Previdência, a elevação de 11%
para 14% do salário bruto da contribuição mensal dos funcionários públicos para a
aposentadoria. A mudança pode ser feita por projeto de lei ordinária, que exige
maioria simples para ser aprovada pelo Congresso. O tema é importante e ajuda a no
discurso de combate a privilégios, mas depende de boa comunicação do governo.
BRASIL: Simone Tebet (MDB) decide disputar presidência do Senado. A senadora
manifestou sua intenção de disputar contra o senador Renan Calheiros (MDB-AL) a
preferência da bancada do partido para eleição de presidente do Senado. Os
senadores Major Olímpio (PSL-SP) e Tasso Jereissati (PSDB-CE) declararam que podem
abrir mão de suas candidaturas se o MDB optar pelo nome da senadora. Renan é
favorito nessa disputa, mas é considerado um parlamentar hostil ao novo governo
CHINA: Presidente adverte o Partido de "graves perigos“. Segundo notícias, o
presidente Xi Jinping enfatizou a necessidade de manter a estabilidade política. Ele
instruiu os funcionários a prevenir e neutralizar os principais riscos em diversos
campos, desde política e ideologia até a economia, meio ambiente e situação externa.
O menor crescimento tem pressionado o governo a lançar mais estímulos para evitar
uma desaceleração mais acentuada.
EUROPA: Brexit poderá ter nova votação. De acordo com a Bloomberg, o Partido
Trabalhista do Reino Unido está apoiando um segundo referendo para o Brexit. De
acordo com a notícia, a medida poderia beneficiar Theresa May, já que os defensores
do Brexit poderiam optar pelo acordo que a Primeira Ministra apresentou ao invés de
arriscar outro referendo.

www.rico.com.vc

02

Corporativas
PETROBRAS: Professor Nivio Ziviani é indicado para Conselho de Administração.
Ziviani é graduado em Engenharia Mecânica pela UFMG e tem Ph.D em Ciências da
Computação pela Universidade de Waterloo, no Canadá. Além disso, o acadêmico
também tem vasta experiência como empreendedor. Positivo.
VAREJISTAS: Amazon definitivamente entra no mercado online brasileiro. 6 anos
após sua chegada no Brasil, empresa começa hoje a vender 120 mil produtos (ou SKUs,
no jargão do varejo) a partir de seu estoque próprio (conhecido como “1P”). Começa a
comercializar também outras 11 categorias de produtos, como utensílios de cozinha,
eletrônicos e informática. O site também ganha outras 4 novas categorias: bebê,
beleza, cuidados pessoais e brinquedos. Até então, ela só comercializava itens de
lojistas hospedados em sua página, no modelo de "marketplace" (ou “3P”). A
expectativa da notícia já trouxe impacto negativo ontem nas ações de B2W, Magazine
Luiza e Via Varejo, e devem continuar trazendo volatilidade. Contudo, destacamos que:
i) a Amazon vem enfrentando dificuldades em implementar no Brasil o seu tão exitoso
modelo de negócios, por questões de logística e até tributárias, tanto que a sua
chegada era prevista para setembro/18; ii) o setor de e-commerce tem grande espaço
para crescer, e somado à expectativa de recuperação da economia, pode minimizar os
impactos de um novo concorrente no mercado. Portanto, apesar de esperarmos um
curto prazo difícil, seguimos otimistas com as ações do setor de e-commerce.
CAIXA avalia vender participação no Banco Pan. Segundo o colunista Lauro Jardim, a
Caixa (CEF) planeja vender sua participação de 32,8% no Banco Pan. Considerando o
valor atual de mercado de R$2,5 bilhões, a venda poderia totalizar R$820 milhões.
Além deste ativo, a Caixa discute para os próximos anos as vendas das divisões de
seguros, gestão de recursos, cartões e loterias.
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Fluxo investidores
Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 304 milhões da B3 no pregão da
última quinta-feira (17). Em janeiro, a bolsa acumula saldo positivo de R$ 320 milhões.

Fique de olho
Após o feriado de ontem nos EUA, as bolsas internacionais recuam nesta manhã, assim
como o Petróleo, em queda de 1,5%. Preocupações com a economia chinesa e global
sustentam o pessimismo, e o dólar opera em alta ante moedas de países emergentes.
No radar do investidor está o discurso que Bolsonaro fará a partir de 12h30 em Davos.
O evento é importante por alinhar expectativas com investidores estrangeiros, mas
não resolve os problemas do Brasil, uma vez que o maior risco a ser solucionado é
aquele que se refere a capacidade do novo governo em aprovar reformas estruturais,
como a da previdência. No Brasil, Simone Tebet, líder do MDB no Senado, oficializa
candidatura à presidência da Casa e disputa indicação interna contra Renan Calheiros
Dentre as empresas, Amazon definitivamente entra no mercado online brasileiro.
Apesar de esperarmos um curto prazo difícil para as varejistas, seguimos otimistas
com as empresas do setor de e-commerce.
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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 decisão de
investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações
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 cada
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 modificações
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 indicação
de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analistas 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 realizado
por empregados da Rico. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes 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 adequados
a determinado perfil de investidor. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode
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 simulações 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 774
0402. O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site 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 utilização
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. Desta
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 mercado, 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 indicado
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 alto
por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital
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 dias 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 possibilidade 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
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força de falha de serviços disponibilizados por terceiros.

