22/11/2018

Bem-vindo ao Rico Matinal
As principais notícias para auxiliar as suas operações
durante o dia
Bom dia.
O feriado do Dia de Ação de Graças nos EUA reduz a liquidez das bolsas internacionais.
Bolsas da Europa operam em queda, enquanto as praças da Ásia fecharam sem direção
única. No Brasil, o Ibovespa futuro abre estável assim como o dólar, cotado a R$3,79.

Agenda do dia
Agenda sem indicadores e eventos importantes no Brasil. Importante ressaltar que
hoje é feriado nos Estados Unidos. O foco está na Europa.
Horário

Eventos Locais

Previsão

Relevância

10h00

CNI: Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) / CNC: Intenção de
Consumo das Famílias (ICF)

Baixa

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

-

Baixa

Horário

País

Eventos Internacionais

Previsão

Relevância

10h30

Alemanha

BCE divulga ata da reunião de política
monetária de outubro

-

Baixa

12h00

Itália

Ministro de Economia e Finanças , Giovanni
Tria, responde a perguntas no Senado, em
Roma

-

Baixa

13h00

Zona do Euro

Comissão Europeia: Confiança do
consumidor - Nov (preliminar)

-

Moderada

-

EUA

Feriado do Dia de Ação de Graças deixa
mercados fechados

-

-
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Economia
EUA: Indicador de atividade econômica desacelera. Ok.
O Índice de Indicadores Antecedente cresceu apenas 0,1% em outubro na comparação
com setembro. Este resultado confirmou as expectativas dos analistas. O resultado de
outubro é o mais baixo desde maio e também inferior à média mensal observada nos
últimos 12 meses (0,6%). O indicador antecipa futuros movimentos da atividade
econômica. Caso este fraco desempenho persistir ao longo dos próximos meses, será
um indicativo importante de que a economia americana irá se desacelerar fortemente
em 2019. Nesse caso, o Fed poderá ser obrigado a interromper o atual ciclo de alta.
EUA e China: Iniciativas de ambos os lados mostram embate comercial. Negativo.
Ministério de Comércio da China classificou hoje como "totalmente inaceitável" um
recente relatório divulgado nos EUA sobre as práticas comerciais de Pequim. O
documento do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR)
analisou as políticas e práticas do governo chinês relacionadas à transferência de
tecnologia, propriedade intelectual e inovação, que são o principal estopim da atual
disputa comercial entre EUA e China.
Itália: Dirigente é a favor de mudanças no orçamento. De olho.
O vice-primeiro-ministro e ministro do Desenvolvimento Econômico da Itália, Luigi Di
Maio, é a favor de que a proposta orçamentária do país para 2019 sofra eventuais
mudanças no Parlamento. Ontem, a Comissão Europeia - braço executivo da UE considerou que o atual plano italiano descumpre as regras fiscais do bloco e
recomendou o início de um procedimento legal contra Roma por "déficit excessivo".
Reino Unido: Theresa May diz que houve novos progressos em torno do Brexit. Ok.
A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou ontem (21) que fez novos
progressos nas negociações do Brexit em uma reunião com o presidente da Comissão
Europeia, Jean-Claude Juncker, enquanto negociadores tentam firmar um acordo que
os líderes da União Europeia possam chancelar neste fim de semana. .
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Corporativas
Petrobras: O presidente do Senado, Eunício Oliveira, defendeu que o projeto seja
aprovado pelo Senado sem emendas, para evitar que o texto precise ser novamente
apreciado pela Câmara dos Deputados. As emendas apresentadas pelos senadores
buscam fazer com que os recursos arrecadados pela União com o leilão do excedente
de petróleo na área da cessão onerosa sejam divididos com Estados e municípios. Em
vez disso, Eunício defende que a repartição seja uma garantia prometida pelo governo,
feita por meio do Fundo Social do pré-sal. A ideia é que haja alguma garantia da
partilha dos recursos para que o projeto da cessão onerosa seja votado no Senado na
semana que vem.
Ok.
Siderúrgicas: Os preços do vergalhão de aço para construção caíram mais de 5% na
China ontem (21), em meio a expectativas de oferta robusta e demanda mais fraca.
Apesar das restrições de produção que começaram no norte do país, as usinas
chinesas ainda estão produzindo em níveis recordes, enquanto as preocupações sobre
a demanda persistem em meio à desaceleração da economia do país.
Negativo. Papéis repercutiram negativamente ao fato.
Vale: Os governadores eleitos do Pará, Helder Barbalho (MDB), e do Espírito Santo,
Renato Casagrande (PSB), vão contestar as contrapartidas exigidas da Vale para a
renovação antecipada das concessões de duas ferrovias controladas pela mineradora,
a Estrada de Ferro Carajás e a Estrada de Ferro Vitória-Minas. Os contratos originais
vencem entre 2026 e 2027 e podem ser prorrogados por 30 anos. Para os
governadores, essa contrapartida privilegia investimentos fora da região de influência
das ferrovias e negligencia seus próprios Estados.
Ok.
Distratos: Ontem à noite, o Senado acabou aprovando destaques à matéria do Projeto
de Lei dos Distratos, que terá de voltar à Câmara, onde poderá ser revisto o porcentual
de até 50% de multa para comprador que desistir de comprar imóvel na planta
Negativo.
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Fluxo investidores
Os investidores estrangeiros retiraram R$ 254 milhões da B3 em 16 de novembro. O
saldo acumulado em novembro está negativo em R$ 3,5 bilhões. Em 2018, o saldo de
capital estrangeiro na B3 está negativo em R$ 9,4 bilhões.

Fique de olho
Nesta quinta-feira, com a pausa dos mercados em Nova York, fechados em razão do
feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, e com liquidez reduzida pela
ausência dos investidores estrangeiros, os investidores locais concentram as atenções
no cenário doméstico. Por aqui, o momento é de transição do novo governo, período
no qual novos dirigentes são colocados em cargos políticos e ministeriais. As escolhas
têm sido positivas até o momento. Ainda nesse campo, seguem os movimentos
políticos para a presidência da Câmara e no Senado, cargos de suma importância e
consideradas essenciais para garantir uma boa base de governabilidade para o governo
Bolsonaro, mas que se definem apenas em fevereiro. Lá fora, o foco está voltado para
a Itália com sessão de perguntas e respostas no Senado com o ministro da economia
do país. Pelo lado das commodities, preços do barril de petróleo do tipo Brent operam
em queda de 0,9%. As ações das principais mineradoras da Europa operam em forte
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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reservados. Toda comunicação através da rede mundial
de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos,
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