
Visão Macro 

  

Bolsas da Europa terminam a sessão no vermelho. Nos EUA, Dow Jones e S&P 500 também recuam. O dólar 
segue mais fraco frente a principais pares. Investidores estão à espera da decisão do banco central japonês.  
  
O quadro é desfavorável para as bolsas do exterior. Na Europa, o índice Stoxx 600 recuou 0,95%, após 3 sessões de alta. 
Os bancos, em particular, seguem no centro das atenções. Os papéis do Credit Suisse, na bolsa suíça, por exemplo, 
fecharam em queda de 5,02%. O Deutsche, na bolsa alemã, recuou 2,87%. Importante: o banco central europeu divulgará 
amanhã os resultados dos testes de estresse dos bancos da região, algo que desperta cautela na sessão. 
  
Nos EUA, segue sendo destaque o enfraquecimento da moeda. O dólar perde forças frente a seus principais pares. Frente às 
moedas dos emergentes, o quadro é misto. Na agenda macro: os novos pedidos de auxílio-desemprego da última semana 
vieram pouco acima do esperado pelo mercado (266 mil, contra os 263 mil esperados). Mas nada muito novo: de modo 
geral, concordamos com o comunicado do Fed de ontem. O mercado de trabalho tem mostrado sinais mais positivos. 
  
Sobre o comunicado do Fed: a economia melhorou, mas quando é que os juros voltarão a subir? A discussão segue 
completamente em aberto. O mercado, como falamos hoje no Visão Guide, segue atribuindo ao redor de 50% de 
probabilidade a 1 elevação até o final do ano. Não há muita convicção.  
  
As bolsas, por outro lado, corrigem ganhos recentes. O índice S&P 500 recuava ao redor de 0,07%, às 14h15, horário de 
Brasília. Pode ser a 2ª sessão seguida de baixa, mas ainda acumula ganhos pouco acima de 3% no mês. Parece-nos natural 
uma correção, em meio às incertezas atuais, e preços bastante esticados. Será importante acompanharmos a temporada de 
resultados, que já está a todo vapor. 
  
No exterior, investidores seguem à espera de ações concretas de estímulo de governos e bancos centrais. Neste contexto, 
ganha importância a reunião de política monetária do BC japonês. O mercado está bastante dividido, mas há expectativa 
grande com relação a novos anúncios de estímulo. Será difícil superar expectativas dos analistas. 
  
No Brasil, Ibovespa também recua, acompanhando pares do exterior. Dólar e juros futuros registram pressões 
de alta. 
  
Após ter terminado em leve alta ontem, o Ibovespa volta a recuar, corrigindo ganhos, seguindo pares do exterior e 
refletindo preocupação com a temporada de resultados corporativos. Os números fracos do Bradesco aumentam os receios 
com relação ao setor como um todo. Assim, as ações do Banco do Brasil também vão apresentando baixa expressiva. Ainda 
assim, o grande destaque de baixa na sessão são as ações do Pão de Açúcar. Apesar do resultado do Grupo ter vindo 
ligeiramente acima do esperado pelo mercado, os números foram considerados ainda fracos. Além disso, o fim das 
investigações sobre os desvios de estoque na Cnova mostraram que os impactos negativos sobre o Grupo serão expressivos. 
  
Dólar e juros, após apresentarem menos clareza no início da sessão, tentam se firmar em alta. A percepção de risco sobe, 
medida pelo CDS de 5 anos, após início do dia de leve queda. O noticiário não contribui, em nossa opinião, para firmar 
direções claras neste momento. É um momento de consolidação, após baixas recentes, tanto em dólar quanto nos juros 
mais longos. Em especial, estamos à espera de detalhes da Fazenda sobre o ajuste fiscal.  
  
Do lado macro: arrecadação federal atingiu R$98,13 bi em junho. Assim, em termos reais, a queda frente a junho de 2015 
foi de 7,1%. No ano, a arrecadação totalizou R$ 617,26 bi, uma retração real de 7,3% frente ao 1º semestre de 2015. O 
viés de baixa da arrecadação (veja o comentário do Visão Guide de hoje sobre os receios quanto à recuperação desta) 
coloca certo ceticismo quanto à recuperação do fiscal. Ainda hoje: às 15h30, será divulgado o resultado primário do Governo 
Central.  
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Resultados 

CVC: Ontem, após o pregão, o Grupo CVC divulgou seu resultado do segundo semestre de 2016 (2T16) que veio levemente 
acima da expectativa do mercado. Apesar de tais expectativas terem sido superadas, a variação delas nas últimas quatro 
semanas foi drasticamente revisada para baixo. 
A Receita Líquida foi de R$215 milhões (+4,8% A/A), a despeito de uma queda de 0,9% A/A nas reservas confirmadas da 
empresa que chegaram a R$2,147 bilhões. A expectativa do mercado era de uma receita de R$212 milhões, 0,2% menor 
que o real. 
Embora as despesas operacionais do Grupo CVC terem ficado praticamente estáveis (-0,1% A/A), as despesas recorrentes 
operacionais da CVC subiram 4,2% A/A. O aumento de tais despesas recorrentes é devido a uma politica de crédito mais 
restrita, que levou a empresa a aumentar sua provisão de PDD por 10%. Todavia, o EBITDA, que veio marginalmente acima 
da expectativa do mercado (+6,5%), teve um desempenho positivo e foi de R$81 milhões (13,6% A/A). A margem EBITDA 
também cresceu e foi 37,8% (+2,9p.p  A/A). Ambos foram impulsionados pela margem na receita líquida e pela redução das 
despesas operacionais.   
O Lucro Líquido da empresa foi R$18 milhões (+22,6% A/A) e veio em linha com a previsão do mercado que esperava um 
resultado de R$17,8 milhões. A operação da RexturAdvance foi o fator que impulsionou os ganhos do Grupo CVC. 
Combinado, o lucro líquido das subsidiarias da CVC (Submarino Viagens e RexturAdvance) foi de R$10,7 milhões, que 
representa 68,2% dos ganhos da empresa.  
 
Impacto: Com o Grupo CVC continuando um bom desempenho em seu resultado operacional, uma melhora no cenário 
macroeconômico pode impulsionar suas vendas e assim gerar um forte crescimento da empresa que acaba de expandir suas 
operações no meio do ano passado. 
Apesar de o resultado ter sido marginalmente positivo, o mercado está reagindo negativamente ao anúncio da oferta pública 
secundária de 60 milhões de ações, o que equivale a 45% do capital total da empresa. Desse total, 39 milhões de ações são 
do Fundo BTC e os outros 20,9 milhões de ações pertencem ao fundador da CVC, Guilherme Paulus. 
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Fonte: Bloomberg; Guide Investimentos. Obs.: “P” sinaliza que os números são uma prévia do mês fechado.  

Hora País Evento 
Mês de 

Referência 
Atual 

Projeções do 
Mercado 

Anterior 

28/jul             

04:55 Alemanha Taxa de Desemprego (%) Jul 6,10 6,10 6,10 

08:00 Brasil IGP-M (MoM %) Jul 0,18 0,20 1,69 

08:00 Brasil IGP-M (YoY %) Jul 11,63 11,66 12,21 

09:00 Alemanha Inflação ao consumidor (MoM%) Jul P 0,30 - 0,10 

09:00 Alemanha Inflação ao consumidor (YoY%) Jul P 0,50 - 0,40 

09:30 EUA Balança Comercial (USD bi) Jun -63,30 -61,20 -60,60 

09:30 EUA Pedidos de auxílio desemprego (mil) Jul 266 260 253 

10:30 Brasil Nota à Imprensa: Mercado Aberto Jun - - - 

11:30 Brasil Leilão Tradicional (LTN e NTN-F) - - - - 

20:05 R. Unido Confiança do Consumidor Jul - -8,00 -1,00 
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Bolsas Índice Atual No dia Na semana No mês No ano Em 12 meses Dia/Horário

Emergentes MSCI 874,05 0,38% 0,55% 4,79% 10,06% -1,93% -

China Shangai Comp. (A shares) 3134,53 0,08% -0,61% 2,22% -15,38% -21,03% 04:29:53

Índia Sensex 28208,62 0,66% 1,46% 4,48% 8,01% 2,73% 09:30:01

México Mexican IPC 46518,57 -0,63% -2,14% 1,20% 8,24% 5,19% 14:44:47

Chile Bolsa de Santiago 4138,33 -0,20% -0,13% 3,56% 12,45% 9,40% 15:04:42

Turquia MSCI Turquia 1067430,00 1,80% 4,31% -2,40% 5,37% -2,53% -

África do Sul MSCI África do Sul 1430,01 0,43% 1,75% 5,52% 13,88% 9,25% -

Brasil Ibovespa 56416,95 -0,77% -1,03% 9,49% 30,14% 13,74% 14:49:30

Desenvolvidos

EUA S&P 500 2165,98 -0,03% -0,42% 3,20% 5,97% 3,47% 14:49:46

EUA Dow Jones 18437,45 -0,19% -0,72% 2,83% 5,81% 4,58% 15:04:47

EUA Nasdaq 5149,11 0,18% 0,96% 6,33% 2,83% 1,18% 15:04:47

EUA Russell 2000 1216,73 -0,18% - 5,63% 7,12% -0,64% 14:49:45

Europa Stoxx 600 339,47 -0,95% -0,25% 2,91% -7,20% -12,96% 12:50:01

     Espanha IBEX 35 8479,20 -2,10% -1,40% 3,87% -11,16% -24,65% 12:38:01

     Itália FTSE MIB 16522,64 -2,02% -1,53% 2,01% -22,86% -29,17% 12:35:58

     França CAC 40 4420,58 -0,59% 0,90% 4,32% -4,67% -11,19% 13:05:01

     Alemanha DAX 10274,93 -0,43% 1,26% 6,14% -4,36% -8,05% 13:30:17

Japão Nikkei 16476,84 -1,13% -0,90% 5,78% -13,43% -18,84% 03:15:02

Obs.: índices em pontos; e desempenho em moedas locais.

Commodities Unidade Atual No dia Na semana No mês No ano Em 12 meses Dia/Horário

Índice CRB* USD 409,56 0,0% -0,3% -0,8% 9,3% 0,6% -

Milho USD/bu. 337,25 -1,7% -1,3% -9,2% -11,9% -15,2% 14:54:44

Trigo USD/bu. 410,75 -1,0% -3,4% -7,8% -16,6% -24,4% 14:54:46

Soja USD/bu. 976,50 -1,0% -1,2% -15,3% 10,6% 7,2% 14:54:45

Açúcar USD/lb. 18,80 -1,6% -4,0% -7,5% 28,1% 46,6% 14:00:06

Café USD/lb. 142,15 0,7% 0,2% -2,4% 7,2% 6,8% 14:32:32

Petróleo (WTI) USD/bbl. 41,11 -1,9% -7,0% -16,1% -3,0% -23,6% 14:54:40

Minério de ferro CNY/MT 488,00 - - 9,9% 35,6% 20,5% 28/07/2016

Gás Natural USD/MMBtu 2,88 8,4% 3,9% -1,4% 23,4% 2,2% 27/07/2016

Gasolina USD/gal. 130,87 -1,0% -3,9% -12,8% -11,6% -23,3% 14:52:15

Ouro USD/t oz. 1342,20 0,6% 0,8% 1,1% 26,1% 21,5% 14:54:46

Prata USD/t oz. 20,23 1,2% 2,7% 8,6% 45,5% 36,4% 14:54:46

Cobre USD/lb. 221,25 1,3% -1,0% 0,8% 2,9% -9,4% 14:54:42

Obs.: *índice que acompanha 22 commodities no mercado spot. 

Moedas Atual No dia Na semana No mês No ano Em 12 meses Dia/Horário

Emergentes

China Iuan 6,6576 0,2% 0,3% -0,1% -2,5% -6,7% 12:29:00

Índia Rúpia 67,0350 0,2% 0,1% 0,7% -1,3% -4,7% 08:29:59

México Peso mexicano 18,8901 -0,3% -1,8% -3,2% -8,9% -13,8% 15:04:47

Chile Peso chileno 663,7800 0,5% -2,0% -0,1% 6,8% 0,4% 14:29:47

Turquia Lira Turca 3,0165 0,1% 1,6% -4,6% -3,3% -8,5% 15:04:47

África do Sul Rand Sul-africano 14,1519 0,7% 1,0% 4,1% 9,3% -11,2% 15:04:47

Brasil Real 3,2746 -0,4% -0,6% -1,9% 21,0% 2,5% 15:04:47

Desenvolvidos

EUA Dólar Index** 96,7170 -0,3% -0,8% 0,6% -1,9% -0,1% 14:54:46

Reino Unido Libra*** 1,3152 -0,5% 0,3% -1,2% -10,7% -15,8% 15:04:47

Europa Euro*** 1,1076 0,2% 0,9% -0,3% 2,0% 0,1% 15:04:47

Japão Iene 105,2100 0,2% 0,9% -1,9% 14,3% 17,4% 15:04:47

Austrália Dólar Australiano 0,7503 0,2% 0,5% 0,7% 3,0% 2,2% 15:04:47

Obs.: **índice que avalia o desempenho de um cesta de moedas contra o dólar (quano maior o índice, mais forte o dólar); ***dólar contra a moeda em questão. Valores de referência da Bloomberg.

Juros futuros no Brasil (DIs) Atual (%) No dia Na semana No mês No ano Em 12 meses Dia/Horário

variações em pontos base

jan-17 14,00 1 5 7 -187 6 15:04:39

jan-18 12,89 5 5 1 -364 -52 15:04:40

jan-19 12,35 2 3 -6 -436 -88 15:02:03

jan-20 12,17 1 2 -7 -451 -89 15:02:03

jan-21 12,05 0 -2 -10 -457 -95 15:02:03

jan-22 12,03 -2 -3 -14 -450 -98 14:55:40

jan-23 12,07 -1 -2 -17 -448 -95 15:02:03

jan-24 12,08 0 -4 -23 -440 -96 14:32:52

jan-25 12,10 -2 -4 -21 -447 -96 15:03:19

Fonte: Bloomberg; Guide Investimentos.
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