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Bem-vindo ao Rico Matinal
As principais notícias para auxiliar as suas operações
durante o dia
Bom dia.
As Bolsas da Europa e futuros dos EUA recuam. Na Ásia, principais mercados fecham
em alta. No Brasil, o Ibovespa futuro abre em queda de 0,3% e o dólar em
estabilidade, cotado a R$3,84.

Agenda do dia
No Brasil, destaques para o resultado do PIB do terceiro trimestre.
No exterior, o primeiro dos dois dias de reunião dos líderes do G-20 terá a assinatura
do USMCA, considerado o novo Nafta. Na zona do euro, serão conhecidas a inflação ao
consumidor (CPI) de novembro e a taxa de desemprego de outubro
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BC: contas do setor público consolidado - Out

12h00

Suzano faz teleconferência para apresentar as próximas etapas do
processo de combinação de ativos com a Fibria
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Eventos Internacionais
Presidente dos EUA, Donald Trump, primeiroministro do Canadá, Justin Trudeau, e
presidente do México, Enrique Peña Nieto,
participam de cerimônia de assinatura do
USMCA
ISM: Índice de atividade industrial de
Chicago - Nov
Inicia-se o encontro no G-20

Alta
Moderada
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Economia
Brasil: Futuro ministro da economia prioriza Reforma da Previdência. Positivo.
Paulo Guedes reiterou sua intenção de colocar a reforma da previdência como
prioridade, com o envio de um novo projeto em março que contempla um regime de
capitalização baseado nas propostas dos irmãos Armínio / Tafner e irmãos Weintraub.
Regras mais rígidas para o Limite de Gastos e uma maior desvinculação das receitas no
orçamento devem ser endereçados após a previdência.
Brasil: PIB cresce 0,8% no 3º trimestre. Positivo.
Economia apresenta melhora na comparação com os trimestres anteriores, mas
recuperação segue lenta. Foi o melhor resultado trimestral no ano até o momento.
EUA e China: Encontro no sábado pelo G-20 está em foco. De olho.
A reunião entre os presidentes das maiores potências econômicas do mundo, que já
era amplamente aguardada por causa da disputa comercial, ganhou ainda mais
importância por causa das falas nos últimos dias de Trump. Ele disse estar aberto para
um acordo com o país asiático, mas que "honestamente" gostava de ver "bilhões e
bilhões" de dólares entrando no país por causa das tarifas impostas a Pequim. "Estou
perto de fazer algo com a China no comércio, mas não sei se quero fazer .“
EUA: Ata reforça discurso mais suave do Fed. Positivo.
Ata do Fed reforça o discurso de Powell feito na quarta-feira, quando este afirmou que
ao ciclo de altas poderia estar próximo do fim. As autoridades reiteraram que
aumentos graduais seriam consistentes com a atual política do Fed, porém enfatizaram
a flexibilidade de mudanças no discurso e a adoção de uma abordagem mais
dependente de dados para futuras decisões, o que trouxe a percepção de que o
discurso poderia ser mais suave nas próximas reuniões. Contudo, a ata reforça a
expectativa de que os juros devem ser elevados para 2,5% em dezembro. Uma
potencial suavização do discurso do Fed poderia ser o grande gatilho pra uma
retomada, e emergentes deveriam liderar a mesma.
EUA: Dados econômicos abaixo das projeções preocupam. Ok.
O núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE), que exclui itens voláteis
como alimentos e energia, subiu 1,8% na comparação anual de outubro, enquanto a
mediana das expectativas estimava avanço de 1,9%. O número também marca
desaceleração em relação a setembro, quando o núcleo do PCE subiu 2,0% e estava
exatamente na meta estabelecida pelo Fed. Outro indicador importante, as vendas
pendentes de imóveis, caíram 2,6% em outubro. Previsão era +0,3%.
China: Dado de atividade industrial (PMI) desaponta. Ok.
Dados de atividade industrial na China (PMI) desapontaram caindo para 50,0 (contra os
50,2 esperados), e essa tendência de baixa deve continuar nos próximos meses.
Apesar disso, com forte estímulo já em vigor desde julho, a expectativa é de um
reequilíbrio no crescimento Chinês no começo de 2019 (a depender do G20).
www.rico.com.vc
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Corporativas
Petrobras: Segundo a Reuters, em seu Plano Estratégico 2019-23, a Cia fornecerá uma
meta de desinvestimentos de US$ 14-15 bilhões. Além disso, as estimativas de
investimentos para o novo plano pode superar os US$ 74,5 bilhões do Plano
Estratégico 2018-22 e potencialmente atingir US$ 85 bilhões. A maior parte destinada
ao segmento de exploração e produção, com foco claro nas áreas do pré-sal. Fontes
também afirmaram que a revisão da liminar do STF contra as privatizações sem
autorização do Congresso deve ser adiada para 2019, o que é fundamental para a
evolução do plano de desinvestimentos.
Ok.
Suzano: A Cia anunciou ontem o recebimento da aprovação da autoridade da
concorrência da Europa para se fundir com a Fibria, o último passo necessário para o
fechamento da operação, esperado para ocorrer em 14 de janeiro. Com a aprovação, a
fusão deve ser consumida no início de janeiro, seguida por uma listagem de ADRs da
Suzano próximo a esta data. Mais detalhes devem ser dados na teleconferência hoje.
Positivo.
BRF: Segundo Valor Econômico, a Companhia retomará abates de frango em Chapecó
em janeiro, após seis meses em paralisação. No momento, os 1,1 mil funcionários da
área de produção de frango de Chapecó estão com o contrato de trabalho suspenso e
a BRF prevê fazer contratações em março para linha de produção de peru, de acordo
com a notícia.
Positivo. Nas últimas semanas, preços de insumos caíram e preços do frango se
elevaram.
CCR e Ecorodovias: A concessionária anunciou ontem acordo de leniência com o
Ministério Público do Estado de São Paulo para pagar multa de R$ 81,5 milhões,
referentes ao inquérito que apurava irregularidades em concessões no estado do
Paraná. Segundo um investigador, trata-se da primeira etapa da investigação
relacionada a de caixa 2 eleitoral. O acordo levou as ações da CCR à alta de 11% ontem
e também impulsionou as ações da Ecorodovias (+6%). Vale relembrar que duas
concessões da empresa no Paraná (Ecovia e Ecocataratas) também foram citadas nesse
mesmo "esquema", o que levou a empresa a abrir processos investigativos internos.
Positivo.
Eletrobras: O Ministro do STF Ricardo Lewandowski revogou ontem a liminar que
impedia a privatização da distribuidora controlada pela Eletrobras no estado de
Alagoas, a Ceal. De acordo com fontes, a reação inicial do governo à queda da liminar
seria realizar o leilão já companhia em 10 de Dezembro, data do leilão da Amazonas
Energia.
Ok.
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Fluxo investidores
Os investidores estrangeiros ingressaram com R$300 milhões da B3 em 27 de
novembro. O saldo acumulado em novembro está negativo em R$3,8 bilhões. Em 2018,
o saldo de capital estrangeiro na B3 está negativo em R$9,7 bilhões.

Fique de olho
Nesta sexta-feira, o mercado opera de maneira cautelosa com o aguardo do G20 deste
final de semana e um potencial acordo entre os EUA e a China. Ontem, investidores
reagiram positivamente após a Ata do Fed reforçar o discurso de Powell, presidente do
Banco Central, feito na quarta-feira, quando este afirmou que o ciclo de altas poderia
estar próximo do fim. Uma potencial suavização do discurso do Fed aliado a um
desfecho positivo no G-20, que começa a partir de hoje, poderia ser o grande gatilho
para uma recuperação das Bolsas. No Brasil, recuperação do PIB é positiva e
investidores ainda aguardam Reformas. Pelo lado das commodities, preços do barril de
petróleo do tipo Brent operam em queda de 1%. 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. Chedid Jafet, 75 - Torre Sul - Vila Olímpia, São
Paulo - SP, 04551-060
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