
 Relatório Semanal 
 

 
A última semana de novembro começou positiva para a maior 

parte das bolsas mundiais, com investidores refletindo ainda as ações 

de política monetária da China no fim da semana anterior e as 

declarações de Mario Draghi do BCE sobre a perspectiva de novas 

medidas de estímulo a economia na Zona do Euro. Contudo a cautela 

passou a prevalecer após a divulgação de dados mistos nos EUA como a 

revisão do PIB do terceiro trimestre que veio acima das expectativas, e 

o índice de confiança do consumidor que por outro lado decepcionou o 

mercado. Tal cautela se seguiu nas bolsas americanas no restante da 

referida semana devido ao feriado Black Friday que reduziu o volume 

de negócios, mas em compensação o otimismo continuou prevalecendo 

nas bolsas européias em meio a divulgação de indicadores positivos na 

Zona do Euro. Já a nossa bolsa teve na semana desvalorização de 2,53% 

aos 54.664 pontos, influenciada pelos indicadores negativos da 

economia brasileira e pela percepção de que a simples escolha de Levy 

para o ministério da fazenda não resolve todos os problemas do país: há 

desafios importantes principalmente na área fiscal. Nos EUA, o 

principal índice de referência da bolsa americana, o Dow Jones fechou 

com alta de 0,10% aos 17.828 pontos.  

 

Acreditamos que os mercados permanecerão cautelosos no curto 

prazo em razão dos sucessivos recordes alcançados nas bolsas 

americanas e das dificuldades de recuperação da economia da Zona do 

Euro, que vem esfriando o ânimo dos investidores com o bom 

desempenho da economia americana. No Brasil, apesar da nova equipe 

econômica estar em linha com o mercado a volatilidade continuará, já 

que a nova equipe terá um trabalho árduo pela frente. Devido a isso 

continuamos recomendando prudência nas operações da nossa bolsa, 

principalmente aquelas voltadas para o curto prazo, com o uso de 

instrumentos de proteção (trava) caso seja possível.     

 

O Ibovespa segue em tendência indefinida no curto prazo, onde testou 
a resistência em 57.000 pontos mas não rompeu e ainda perdeu de 
quebra o suporte de 55.000 pontos. Agora tem como objetivo a próximo 
suporte nos 52.000 pontos, onde uma vez rompido buscará o suporte 
nos 51.000 pontos. Em caso de alta tem resistência nos 55.000 pontos e 
depois 57.000 pontos. 

 
 



Carteira Principal 
 

Ação Preço Inicial Preço 21/11 Preço 28/11 % na Semana % Inicial 

Alupar R$ 15,95 R$ 19,21 R$ 19,10      -0,57%   19,75% 

Arteris R$ 14,13     R$ 14,75 R$ 14,76       0,07%     4,46% 

Randon R$ 6,78 R$ 5,47 R$ 5,75       5,12%  -15,19%  

Sierra Brasil R$ 16,91 R$ 18,46 R$ 18,95       2,65%   12,06% 

Vale R Doce R$ 24,24     R$ 20,22 R$ 20,00      -1,09%   -17,36% 
 

 
A nossa carteira recomendada teve na semana valorização de 

1,24% contra -2,53% do Ibovespa. Desde o início em 20/06/2014 a 
carteira tem valorização de 8,50% contra 0,05% do Ibovespa. 

 
 Carteira Conservadora  
 

Ação Preço Inicial Preço 21/11 Preço 28/11 % na Semana % Inicial 

Alupar R$ 18,40 R$ 19,21 R$ 19,10      -0,57%    3,80% 

Cemig R$ 13,14     R$ 13,25 R$ 14,08       6,26%    7,15% 

Comgás R$ 48,25 R$ 50,85 R$ 50,00      -1,67%    3,63%  

Ecorodovias R$ 9,88 R$ 10,97 R$ 11,00       0,27%   11,34% 

Natura R$ 33,99     R$ 36,00 R$ 33,44      -7,11%    -1,62% 

 
  A nossa carteira recomendada conservadora teve na semana 
desvalorização de 0,56% contra -2,53% do Ibovespa. Desde o início em 
13/11/2014 a carteira tem valorização de 4,90% contra 5,44% do Ibovespa. 

 
Disclaimer:  
 

 

Disclaimer instrução CVM nº 483 

 

Em conformidade com as disposições da Instrução CVM nº 483 de 

06/07/2010, o Analista de Investimento responsável pela elaboração 

deste relatório Caio Farme d’Amoed declara que: 

 

(I) As análises e recomendações refletem única e exclusivamente 

suas opiniões pessoais, às quais foram realizadas de forma 

independente e autônoma. 

 



(II) Pode deter diretamente ou indiretamente ações de emissão 

da companhia objeto deste Relatório, e desta forma pode estar 

envolvido na aquisição ou alienação desta ação, dentro dos padrões 

estabelecidos pela Instrução CVM nº 483. 

 

(III) Possui CNPI certificado pela Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC) e é 

registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

 

Disclaimer BlueChipInvest 

 

Este relatório foi elaborado pela BlueChipInvest para uso 

exclusivo de seus assinantes, não podendo ser reproduzido ou 

distribuído por qualquer pessoa sem expressa autorização da 

BlueChipInvest. As informações, sugestões e opiniões contidas neste 

relatório tem como objetivo prover informações e sugestões, assim 

sendo informamos que o retorno e o risco associado de quaisquer 

decisões de investimento ou desinvestimento tomadas a partir de suas 

informações e sugestões, são exclusivamente do cliente ou usuário 

deste relatório. As informações contidas neste relatório são 

consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as 

informações aqui contidas não representam por parte da BlueChipInvest 

garantia de exatidão das informações prestadas e projeções efetuadas. 

 

Analista responsável: Caio R. L. Farme d’Amoed – CNPI - 1668 

 


