
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abertura Bolsas/Commodities Hoje: 
 

• Na Ásia as bolsas de valores fecharam com sinais de fraqueza, com 
Nikkei em +0,03% e Shangai em -0,21%.  

• Na Europa as bolsas abriram fracas, com Londres em -0,06%, Alemanha 
em -0,46% e França em -0,37%. (8h17)  

• Nos EUA as bolsas de valores abriram fracas, com Dow Jones em -0,09%, 
S&P em -0,01% e Nasdaq em +0,19%.  

• Ibovespa Futuro abriu em -0,12% a 111.902 (9h17)  
• Dólar abriu em -0,11% a R$ 5,21 (9h17)  
• Petróleo WTI: Em -0,60% a US$ 45,01/Boe. (8h17)  
• Minério de Ferro: Porto de Qingdao em +0,58% a US$ 137,08/Ton. 

O que apareceu no radar                          03/12/2020 
 

 

HISTÓRICO: 

 

IBOVESPA: 

 

MAIORES OSCILAÇÕES: 

  

 

  DOW JONES: 

 

DÓLAR:  

 

Fonte: Economatica 

 

Indicador Região Descrição Último dia.% mês.% ano.%

Ibovespa Pontos 111.879   0,43% 2,74% -3,26%

Dow Jones Pontos 29.884      0,20% 0,83% 4,71%

Nasdaq Pontos 12.349      -0,05% 1,23% 37,63%

S&P 500 Pontos 3.669         0,18% 1,31% 13,56%

Selic % 2,00            0,00% 0,00% -55,56%

Dólar Ptax R$/US$ 5,23            -0,99% -1,97% 29,67%

6,1% HGTX3 -5,0% SUZB3

5,4% GOLL4 -4,9% BRKM5

4,4% B3SA3 -4,8% PRIO3

4,1% GNDI3 -2,8% VIVT3

4,0% ELET3 -2,6% RADL3

AÇÕES - PREGÃO ANTERIOR

5 MAIORES ALTAS % 5 MAIORES QUEDAS%

Apesar do fluxo ainda positivo de notícias, as bolsas de valores apontam para mais um 
pregão sem tração nesta manhã de quinta-feira. A expectativa de que se inicie em breve a 
vacinação em massa contra o covid-19 segue no radar e nos EUA a presidente da Câmara, 
Nancy Pelosi, aponta para um programa de estímulo em torno de US$ 1,3 trilhão, inferior à 
proposta dos democratas antes das eleições, que era de US$ 2,4 trilhões, mas superior ao 
plano bipartidário de US$ 908 bilhões. Em relação ao preço do petróleo, fica a expectativa 
para a reunião de hoje da Opep+, que pode manter ou estender os cortes na produção do 
petróleo. Na agenda econômica os destaques ficaram com o PMI composto na China de 
novembro, que subiu de 55,7 em outubro para 57,5 em novembro. Já o PMI serviços 
emplacou a sétima alta consecutiva, de 56,8 para 57,8 de um mês para o outro. Ontem saiu 
a projeção da ADP para o setor privado de novembro em 307 mil postos, sendo esperado 
475 mil. Para hoje saiu aqui o PIB do 3T20 (+7,7% sobre o 2T20 e -3,9% sobre o 3T19) e 
teremos ainda os PMI serviços e compostos de novembro. Na Zona do Euro também tem 
PMI serviços (caiu de 46,9 para 41,7) e o composto de novembro (caiu de 50 para 45.3) e 
saiu também vendas no varejo de outubro (+1,5% em outubro sobre o mês anterior). Nos 
EUA também tem PMI serviços e composto e será divulgado os pedidos de auxílio 
desemprego. Em relação ao Brexit, a mídia da região aponta que o desfecho das 
negociações pode acontecer ainda nesta semana, mas acreditamos ser pouco provável. O 
Ibovespa deve registrar mais um pregão de grande volatilidade, mas sem força como 
observado em seus pares no exterior.  
 
 
AGENDA ECONÔMICA:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
     

Horário País Órgão Indicador Data
Estimativa 

Mediana*

Resultado 

Anterior

PIB (QoQ %) 3Q - -

PIB (YoY %) 3Q - -

PMI Composite Nov - 55.9

PMI Serviços Nov - 52.3

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

PMI Serviços Nov F - 46.2

PMI Composite Nov F - 52.0

PMI Serviços Nov F - 41.3

PMI Composite Nov F - 45.1

7:00 Z. do Euro Eurostat Vendas no Varejo (MoM % a.s.) Out - -2.0%

10:30 EUA DoL Pedidos de auxílio desemprego (mil) 27-nov - 778k

PMI Serviços Nov F - 57.7

PMI Composite Nov F - 57.9

12:00 EUA ISM ISM Serviços Nov 56.2 56.6

Fonte: MCM / Bloomberg

11:45 EUA Markit

5:55 Alemanha Markit

6:00 Z. do Euro Markit

quinta-feira, 3 de dezembro de 2020

9:00 Brasil IBGE

10:00 Brasil HSBC



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PRINCIPAIS DESTAQUES 
 
*VALE ON   –   Recomendação: Compra.  Preço Justo: R$ 88,00.  Upside: +10% 
 
Ontem foi realizado o “Vale Day”. A Vale reduziu a indicação do volume de produção do 
minério de ferro para o ano de 2020 de 310 milhões / ton para 300 / 305 milhões / ton e para 
2021 de 375 / 395 milhões para 315 / 335 milhões, de forma conservadora incluindo riscos de 
maiores chuvas e possíveis outros problemas. A Vale também reduziu a produção de Níquel 
para 2020 para 200 mil/ton, chegando em 2024 / 2025 em 220 mil / ton. No Cobre a produção 
foi estimada em 390 mil/ton para 2021 versus 430 mil/ton anteriormente. 
 
OPINIÃO: Esperamos que o corte na estimativa de produção de minério de ferro e outros 
produtos seja neutralizado pelo aumento de preços e pela gestão de custos menores, que 
devem impactar em forte volume de dividendos em 2021, já que a empresa tem uma relação 
dívida líquida/Ebitda próximo de zero. 
 
*CETEEP PN   –   Recomendação: Compra.  Preço Justo: R$ 9,00.  Upside: +9% 
 
Anunciou a aquisição das ações da Piratininga – Bandeirantes Transmissora de Energia S/A 
(PBTE). O preço de aquisição é de R$ 1,594 bilhão. A PBTE tem a concessão para uma 
construção e operação de uma linha de transmissão de 30 Km e o contrato de concessão 
expira em 2046. A RAP do ciclo 2020 / 2021 é de R$ 172,0 milhões reajustado anualmente. 
 
OPINIÃO: Notícia positiva para a TRPL4, que tem como atrativo o dividendo, sendo uma das 
boas pagadoras de dividendos listada em Bolsa.  
 
*SÃO MARTINHO ON –   Recomendação: Compra.  Preço Justo: R$ 28,00.  Upside: +10% 
 
Informou que o volume de cana processada na safra 2020 /2021 foi inferior em 2,9% 
comparado às estimativas iniciais de 22.252 milhões/ton, em decorrência do clima mais seco 
observado ao longo da safra atual. No entanto, o ATR médio foi 5,6% superior ao incialmente 
previsto, resultando no aumento de 2,3% no volume total de ATR produzido.  O volume de 
estoques em setembro/20, foi de 564 mil/ton em açúcar e 527 mil m3 de Etano. A produção 
de outubro a dezembro/20 foi de 146 mil/ton de açúcar e de 140 mil m3 de etanol, encerrado 
o mês de dezembro com 710 mil / ton de açúcar e de 667 mil m3 de etanol. 
 
OPINIÃO: Para o ano de 2021 esperamos aumento na demanda de açúcar e de etanol e com 
o clima ainda mais seco no Brasil, esperamos que o mercado continue apresentando preço 
atraentes para o hedge para a próxima safra.  
 
*PETROBRAS PN –   Recomendação: Compra.  Preço Justo: R$ 33,26.  Upside: +28% 
 
Em continuidade ao comunicado de 01/10/2020, informou que recebeu propostas 
vinculantes para quatro refinarias: Landulpho Alves (RLAM), na Bahia, Refinaria Isaac Sabbá 
(REMAN), no Amazonas, Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR), no 
Ceará, e Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), no Paraná. Adicionalmente, a Petrobras 
espera receber propostas vinculantes para as refinarias Presidente Getúlio Vargas (REPAR), 
no Paraná, e Alberto Pasqualini (REFAP), no Rio Grande do Sul, no dia 10 de dezembro. O 
recebimento de propostas vinculantes para as refinarias Abreu e Lima (RNEST), em 
Pernambuco, e Gabriel Passos (REGAP), em Minas Gerais, está previsto para ocorrer no 
primeiro trimestre de 2021. 
 
OPINIÃO: Notícia positiva para a Petrobras, que continua focando apenas em ativos 
estratégicos e na venda de ativos menos rentáveis e em refinarias.  
 
 

Horário País Órgão Indicador Data
Estimativa 

Mediana*

Resultado 

Anterior

- Brasil Anfavea Produção Total de Veículos Nov - 236468

4:00 Alemanha Bundesbank Encomendas à Indústria (MoM % a.s.) Out - 0.5%

Relatório de Emprego (criação de vagas) 

(mil)
Nov 500k 638k

Taxa de Desemprego (%) Nov 6.8% 6.9%

Ganho Médio por Hora (MoM %) Nov 0.1% 0.1%

Ganho Médio por Hora (YoY %) Nov - 4.5%

10:30 EUA C. Bureau Balança Comercial (USD bilhões) Out -$65.0b -$63.9b

12:00 EUA C. Bureau Encomendas à Indústria (MoM % a.s.) Out 0.9% 1.1%

Fonte: MCM / Bloomberg

sexta-feira, 4 de dezembro de 2020

10:30 EUA BLS

MOEDAS x dólar 

 

MOEDAS x dólar 

 

RENDA FIXA 

 

 

SELIC 

 

IFIX 

 

Fonte: Economatica 

0,4% Turkish Lira -1,0% Real

0,22% Yen -0,93% Peso Colombia

0,16% Dollar Australia -0,45% Indian Rupee

0,16% Swedish Krona -0,35% New Israeli Shekel

0,12% Rupiah Indonesia -0,28% Pound Sterling

MOEDAS - PREGÃO ANTERIOR

5 MAIORES QUEDAS%5 MAIORES ALTAS %

38,1% Peso Argentina -8,6% Swedish Krona

31,8% Turkish Lira -6,97% Danish Krone

29,7% Real -6,87% Franc Switzerland

22,7% Russian Ruble -6,64% Euro

9,1% South African Rand -5,93% Yuan

5 MAIORES ALTAS % 5 MAIORES QUEDAS%

MOEDAS - NO ANO

Indicador Região Descrição dia% % mês ano% 12M

CDI Acumulado % 0,01% 0,01% 2,60% 2,97%

IFIX % -0,21% -0,39% -12,50% -3,25%

IMA-B % 0,30% 1,06% 2,55% 4,83%



 
 

 

 
 
 
 
 
*ATIVIDADE 
 

• Entre os 26 ramos da indústria pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 15 
tiveram avanço na produção em outubro ante setembro. A influência positiva mais com o maior peso 
para o índice geral (+1,1%) foi a de Veículos automotores, reboques e carrocerias (+4,7%). As informações 
são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou a Pesquisa Industrial Mensal – 
Produção Física (PIM-PF) na manhã desta quarta-feira.  
 

• A indústria automobilística acumula, agora, expansão de 1.075,8% em seis meses consecutivos de 
crescimento na produção, informou o IBGE. Ainda assim, a atividade se encontra 9,1% abaixo do patamar 
de fevereiro. 

 
• Outras contribuições positivas relevantes para a indústria vieram de Metalurgia (3,1%), Produtos 

farmoquímicos e farmacêuticos (4,5%), Máquinas e equipamentos (2,2%), Produtos de metal (2,8%), 
Couro, artigos para viagem e calçados (5,7%), Produtos de minerais não-metálicos (2,3%), Confecção de 
artigos do vestuário e acessórios (5,0%) e Produtos de borracha e de material plástico (2,1%). Essas 
atividades já haviam registrado avanços em setembro. 
 

• Por outro lado, entre as onze atividades que tiveram queda, assinalaram os principais impactos negativos 
no mês os Produtos alimentícios (-2,8%), que tiveram interrompidos três meses de altas seguidas 
(expansão de 4,3%), e as Indústrias extrativas (-2,4%), que registraram o segundo mês seguido de queda, 
acumulando perda de 7,0%. 

 
• Outros decréscimos relevantes vieram de Coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-

1,2%), de Produtos do fumo (-18,7%) e de outros produtos químicos (-2,3%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expectativas Macroeconômicas 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ÍNDICE

2020 

(Estimado)

2021 

(Estimado)

2022 

(Estimado)

2023 

(Estimado)

5,36 5,20 5,00 4,97

23,60 4,77 4,00 3,60

3,54 3,47 3,50 3,25

2,00 3,00 4,50 6,00

-4,50 3,45 2,50 2,50

-5,03 5,00 2,20 3,00

66,20 68,44 70,83 72,90

45,00 60,00 70,00 77,50

Fonte: Relatório  PESQUISA FOCUS

Data: 30/11/2020

SELIC - %

PIB - %

Produção Industrial (% de crescimento)

Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)

Investimento Direto no País (US$ bilhões)

IPCA - %

US$

IGP-M - %

Vencimento YTM (IPCA +)

15/05/2021 -3,9162

15/08/2022 -0,0600

15/05/2023 0,9100

15/08/2024 1,7768

15/05/2025 2,1850

15/08/2026 2,6100

15/08/2028 2,9900

15/08/2030 3,2736

15/05/2035 3,7092

15/08/2040 3,9939

15/05/2045 4,0923

15/08/2050 4,0950

15/05/2055 4,0950

Fonte: Economatica
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Ranking dos Top Fundos 
  

Você encontra a lista completa de fundos e demais características em: 
https://corretora.miraeasset.com.br/Home/fundos_investimento 

 

Para maiores informações: 
Telefone para contato / Investimento: (11) 2789-2000 / (11) 4007-1663 

 

https://corretora.miraeasset.com.br/Home/fundos_investimento


 
 

 

 

 

Disclaimer: As informações contidas neste informativo têm caráter meramente infomativo e não constituem, em 
nenhuma hipótese, uma oferta, recomendação, ou aconselhamento para compra ou venda de quotas de qualquer 
fundo de investimento distribuído pela Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda. ou de quaisquer 
outros valores mobiliários. Ao investidor, é recomendada a letura cuidadosa do prospecto e do regulamento do 
fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia 
de rentabilidade futura. A rentabilidde divulgada é líquida da taxa de administração, mas não é líquida de impostos. 
Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer 
mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade do CDI, Ibovespa e IMA-B 
são meras referências econômicas e, não necessariamente, parâmetros objetivos dos fundos. De acordo com os 
respectivos regulamentos, em alguns fundos, a data de conversão de cotas é distinta da data de solicitação do 
resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do seu pedido. Alguns fundos de investimento podem 
estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, apresentando riscos daí decorrentes. 
Alguns fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. 
Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativa perdas patrimoniais par seus 
cotistas podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista 
de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. 

 

 


