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A NOTÍCIA DO DIA: Novo presidente do BC será sabatinado
O economista Roberto Campos Neto será sabatinado hoje, a partir das 10h, na CAE (Comissão de Assuntos
Econômicos) do Senado. Será sua primeira fala pública desde que foi indicado para a presidência do Banco Central. A
expectativa é de que ele e outros dois diretores indicados para o BC (Bruno Serra Fernandes e João Manoel Pinho de
Mello) que serão sabatinados sejam aprovados pela comissão e pelo plenário.
Sobre Roberto Campos Neto: Graduado em economia pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), com
mestrado pela mesma instituição, Campos Neto atuou durante 22 anos no mercado, com passagem marcante pelo
Santander, onde estava desde 2000 e mais recentemente era o responsável pela Tesouraria Global para as Américas
do banco. Campos Neto é neto do economista Roberto Campos, ícone do liberalismo brasileiro, e tem 49 anos.

POR QUE É IMPORTANTE?
Será uma grande oportunidade dos investidores saberem se o provável novo presidente do BC está com o discurso
alinhado ao que o mercado financeiro tem pensado sobre juros. Atualmente, a taxa básica de juros brasileira está
em seu menor patamar da história (6,5% ao ano), mas cada vez mais economistas e gestores acreditam que a Selic
possa cair ainda mais caso o Brasil consiga avançar com a agenda de reformas.

Sentimento Rico: Bullish. Pra quem trabalha ou acompanha diariamente o mercado financeiro, ter um perfil no
twitter tornou-se uma ferramenta valiosíssima para absorver insights de grandes profissionais da área. Aproveitando
o dia mais tranquilo no noticiário de hoje, vou compartilhar uma mensagem postada por David Cohen (analista CFA
da Paineiras Investimentos), mostrando que as aplicações em renda variável (ações + ETF) hoje representam cerca
de 7% do total aplicado no Brasil, menos que a metade do que foi visto em 2007 (pré-crise do subprime). Apesar do
Ibovespa estar nas máximas históricas, a fatia de ações dentro das carteiras dos grandes investidores poderia ser
bem maior. Detalhe: a Selic daquela época girava entre 10% e 15% ao ano. Seguimos Bullish. (link do post aqui).

O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER:
•

BRASIL: Wellington Dias, importante expoente da oposição, defende aprovação da Reforma. Mais experiente
entre os governadores de oposição, Wellington Dias (PT-PI), contrariou seu partido e defende a aprovação de
uma reforma da Previdência. O governador do Piauí é uma das apostas de Rodrigo Maia para conquistar votos
na oposição para a reforma. O petista já deixa claro, no entanto, que há um “bode na sala” que o governo
precisa tirar o mais rápido possível, que é a inclusão dos trabalhadores rurais e idosos do benefício de
prestação continuada (BPC).

•

BRASIL: Por reforma, Bolsonaro faz aceno à oposição. Bolsonaro convidou o PDT e o PSB para reunião nesta
terça-feira. O objetivo: abrir diálogo com siglas que, mesmo fora da base aliada, podem dar votos para aprovar
a reforma da Previdência. Apesar do convite, os líderes das duas legendas já avisaram que não irão ao encontro
e criticaram a ausência de convite para os demais partidos de oposição – PT, PSOL e PCdoB. Ao todo, esses
partidos reúnem 134 votos. Ao chamar PDT e PSB, que juntos detém 60 deputados, Bolsonaro tenta atrair ao
menos parte desses congressistas para votar com o governo. Ontem, Rodrigo Maia, afirmou que 20 votos do
que reúne as duas siglas aumentaria muito a chance de aprovação da reforma da previdência.

•

MERCADOS HOJE: Bolsas caem à espera de Powell e petróleo “se acalma” depois de cair com Trump. Índices
futuros das bolsas dos EUA recuam 0,3% nesta manhã, assim como a maioria das bolsas europeias. O foco dos
investidores estará às 11h45 no depoimento semestral do presidente do Fed, Jerome Powell, no Senado dos
EUA, que poderá dar novos sinais sobre o rumo da política monetária americana. No mercado de petróleo, os
preços operam mais ‘’calmos’’ após caírem mais de 3% ontem refletindo um tweet do presidente Donald
Trump reclamando à OPEP que os preços da commodity estavam altos.
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O QUE OLHAR NA BOLSA
•

UNIDAS (LCAM3): Lucro e Ebitda mais do que duplicam; margens caem, como esperado. O Ebitda (lucro antes
dos juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa subiu 144% na comparação entre 4tri17 e 4tri18,
para R$ 260 milhões, enquanto o lucro líquido avançou 143%, para R$ 69 milhões. O resultado reflete uma
maior participação no segmento RAC (Rent A Car, ou aluguel de carros). Opinião: resultados fortes, mas dentro
do esperado. As operações de RAC seguem em crescimento e a queda nas margens no segmento de venda de
carros usados é uma tendência da maior concorrência no setor, mas que será monitorada de perto ao longo de
2019. Ação segue como uma das principais recomendações da Carteira Rico Premium.

Empresa
AES Tiete
EcoRodovias
Marcopolo
Wiz
Aliansce
Carrefour
Guararapes
Eletropaulo
Raia Drogasil
Odontoprev
Iguatemi
SulAmerica
Fleury
EDP
Petro Rio
Movida
BK Brasil
BRF
Gol
Petrobras
Copasa
CCR
Hering
Ambev
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Código
TIET3
ECOR3
POMO4
WIZS3
ALSC3
CRFB3
GUAR4
ELPL3
RADL3
ODPV3
IGTA3
SULA11
FLRY3
ENBR3
PRIO3
MOVI3
BKBR3
BRFS3
GOLL4
PETR4
CSMG3
CCRO3
HGTX3
ABEV3

Data
26/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
27/02/2019
27/02/2019
27/02/2019
27/02/2019
27/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019

Horário
Após o pregão
Após o pregão
Após o pregão
Após o pregão
Após o pregão
Após o pregão
Após o pregão
Após o pregão
Após o pregão
Após o pregão
Após o pregão
Antes do pregão
Antes do pregão
Antes do pregão
Após o pregão
Antes do pregão

2

Matinal
CARTEIRAS RECOMENDADAS – Rentabilidade histórica

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

Ano

2018

2017

2016

Desde o Início
(jan/2016)

-0,69%

9,79%

31,42%

26,14%

45,67%

165,12%

-0,16%

10,72%

15,03%

26,86%

38,93%

124,47%

-0,2 p.p.

-0,5 p.p.

-0,9 p.p.

16,4 p.p.

-0,7 p.p.

6,7 p.p.

40,7 p.p.

Dia

Mês

Ano

2018

2017

2016

Desde o Início
(Out/2011)

233,18%

Dia

Mês

-0,81%
-0,66%

-0,03%

0,99%

9,61%

16,18%

26,93%

27,16%

-0,66%

-0,16%

10,72%

15,03%

26,86%

38,93%

84,85%

0,6 p.p.

1,2 p.p.

-1,1 p.p.

1,2 p.p.

0,1 p.p.

-11,8 p.p.

148,3 p.p.

Portfólio

Dia

Mês

Ano

2018

2017

2016

Desde o Início
(Jan/2017)

Carteira de Fundos Imobiliários
Ifix
dif p.p. Ifix

0,27%

1,81%

4,93%

20,18%

22,59%

-

54,59%

-0,41%

-0,24%

2,36%

5,62%

19,45%

-

29,14%

0,7 p.p.

2,1 p.p.

2,6 p.p.

14,6 p.p.

3,1 p.p.

-

25,4 p.p.

www.rico.com.vc

3

Elaborado por:
Thiago Salomão, CNPI-P
Matheus Soares, CNPI
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.

Matinal
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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