
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 

O bom humor do mercado foi contido na última sessão de setembro (28/09) por uma nova pesquisa eleitoral e 
pela reportagem da revista Veja que traz à tona acusações da ex-mulher de Jair Bolsonaro (PSL). Além disso, 
a notícia de que Lula foi liberado pelo STF a conceder entrevista também pesaram nas operações. Mesmo 
com clima negativo, a bolsa conseguiu fechar com ganhos em setembro. 

O benchmark da bolsa brasileira fechou com queda de 0,82%, aos 79.342 pontos, acumulando leves perdas 
de 0,05% na semana e valorização de 3,48% em setembro. O dólar comercial, por sua vez, teve forte alta 
nesta sessão, de 1,07%, cotado a R$ 4,0371 na venda, mas mesmo assim encerrou o mês com queda de 
0,89%. O clima neste pregão foi de cautela, com investidores evitando muita exposição no fim de semana por 
conta do noticiário político incerto.  

Setembro se encerra com bastante movimentação no ambiente econômico e político, a despeito da 
proximidade do pleito eleitoral de 2018. Desta forma, o desempenho do Fundo de Investimentos em Ações 
Amaril Franklin, foi superior ao resultado entregue pelo Ibovespa. O Fundo finaliza o último mês com 4,06% 
de valorização em suas cotas.  
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https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7636547/bolsonaro-lidera-com-28-mas-ve-rejeicao-subir-e-desempenho-piorar-no-2-turno-mostra-xpipespe
https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7636546/bolsonaro-e-acusado-por-ex-mulher-de-furto-de-cofre-e-sonegacao-em-acao-de-500-paginas-diz-veja
https://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/7637032/lewandowski-autoriza-lula-a-conceder-entrevista-para-o-jornal-folha-de-s.-paulo
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Cenários & Acontecimentos 

 

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski autorizou o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva a dar uma entrevista para o jornal Folha de S.Paulo, informou a assessoria do magistrado à 
Reuters. O pedido foi feito pelo jornal com base na lei de imprensa. A entrevista será conduzida na 
carceragem da Polícia Federal, onde o petista cumpre pena desde 7 de abril.  

Na última semana, a pesquisa publicada pela Ipespe apontou que o clima de polarização protagonizado pelos 
candidatos à presidência Bolsonaro e Fernando Haddad (PT) se aprofundou faltando 9 dias do primeiro turno. 
Bolsonaro manteve a liderança isolada da corrida, mas estacionou aos 28% das intenções de voto. No 
retrovisor, Bolsonaro vê Haddad cada vez mais próximo. O petista agora tem 21%, 5 pontos a mais do que na 
última pesquisa.  

Em simulação de segundo turno, o quadro é de empate técnico e, pela primeira vez, o petista aparece 
numericamente à frente, por placar de 43% a 39%, no limite da soma das margens de erro dos candidatos. .  

Há expectativa com a pesquisa Datafolha, divulgada na última sexta feira, deu lugar a surpresa. As 
simulações de segundo turno da pesquisa apontaram que Jair Bolsonaro (PSL) perderia de todos os três 
candidatos com os quais é confrontado: Geraldo Alckmin (PSDB), Ciro Gomes (PSD) e Fernando Haddad 
(PT). Ciro ganharia também de Alckmin e Haddad. O petista venceria Bolsonaro e empata numericamente 
com Alckmin. 

Após a grande polêmica da última semana de setembro, envolvendo a ex-mulher de Jair Bolsonaro (PSL), 
que segundo a Folha de S. Paulo disse ter sido ameaçada de morte por ele, agora é a vez da revista 
Veja divulgar sua matéria de capa da primeira semana de outubro, em que diz ter tido acesso a um 
documento de mais de 500 páginas em há uma série de incriminações entre os dois. 

De acordo com a reportagem, Ana Cristina Siqueira Valle, que hoje usa o nome de Cristina Bolsonaro em sua 
campanha para deputada federal, entrou com um processo em abril de 2008 na 1ª Vara de Família do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao alegar que seu marido na época não aceitava fazer uma partilha 
justa dos bens no processo de separação deles. 

A Veja destacou quatro pontos entre as diversas acusações feitas por Ana Cristina no processo. O primeiro 
envolve ocultação de patrimônio em 2006. Em outro ponto, Ana Cristina diz que o agora candidato à 
Presidência tinha uma "próspera condição financeira" na época em que eram casados. Ela diz que a renda 
mensal de Bolsonaro chegava a R$ 100 mil, mas, oficialmente, ele recebia R$ 26.700 como deputado e R$ 
8.600 como militar da reserva. Ela não explica de onde vinha o resto da renda.  

Uma terceira acusação destacada pela Veja aponta que Ana Cristina acusou Bolsonaro de ser um marido de 
“comportamento explosivo” e de “desmedida agressividade”, o que a teria feito pedir a separação. Na principal 
acusação, Ana Cristina diz que seu ex-marido furtou seu cofre numa agência do Banco do Brasil, em outubro 
de 2007, e levou todo o conteúdo. 

 

 

Eleições 2018 

https://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/7632985
https://veja.abril.com.br/politica/o-outro-bolsonaro/
https://veja.abril.com.br/politica/o-outro-bolsonaro/


 

 

 

Dentre os principais destaques, um dos mais relevantes se fez através do comunicado feito pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), na quinta-feira (27), de que a inflação que determina o reajuste nos preços do aluguel, 
medida pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) fechou o mês de setembro com variação positiva de 
1,52%, mais do que o dobro dos 0,70% medidos em agosto.  

Segundo os dados informados pela instituição, a taxa acumulada nos últimos 12 meses fechou em 10,4%, 
enquanto a inflação este ano já chega a 8,29%. Já em setembro do ano passado, o índice subiu 0,47% e 
acumulava queda de 1,45%, em 12 meses.  

Além disso, também foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a informação de 
que o desemprego no trimestre que acabou no mês de agosto diminuiu para 12,1%, mas ainda atinge cerca 
de 12,7 milhões de pessoas, segundo os dados do instituto. Esta foi a quinta queda consecutiva na taxa de 
desemprego e a maior diminuição trimestral do ano.  

O número de desempregados chega a ser 4% menos do que o do trimestre terminado em maio, já em 
comparação com maio de 2017, o índice diminuiu em 3,1%. Os especialistas esperavam queda de 12,2%, ou 
seja, 0,5 ponto percentual a mais do que o divulgado pelo instituto. Já a população ocupada teve avanço de 
1,3% em relação ao trimestre móvel anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve aumento 
de 1,1%. 

Por fim, vale lembrar que esta semana será a última antes das eleições do próximo dia 7 de outubro e, por 
conta disso, um cenário de volatilidade é esperado pelo mercado. Há de se destacar que, nos próximos dias, 
acontecerá o mais aguardado debate presidencial do primeiro turno, onde os candidatos terão que se 
sobressair para tentarem garantir uma vaga no segundo turno. Na quinta-feira (04/10), a TV Globo exibirá ao 
vivo a partir das 22hs. o último debate do primeiro turno. 

 

As bolsas europeias recuaram e os juros dos títulos da Itália dispararam após governo do país definir uma 
meta de déficit orçamentário maior que o previsto em 2019, numa vitória dos grupos populistas. O governo 
italiano anunciou orçamento que levara a um déficit de 2,4% do PIB para 2019, acima do esperado pelos 
mercados. Os índices em Wall Street também mostram queda na medida em que a turbulência política ganha 
relevância e com as preocupações referentes à Itália. 

O petróleo se manteve em alta, com Brent acima de US$ 82 e o WTI acima de US$ 72, com a oferta da 
commodity limitada tanto nos Estados Unidos, quanto pela Opep (Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo). O preço da commodity sobe no trimestre e atingirá a expressiva marca de 5 altas trimestrais 
seguidas no maior rally desde a crise de 2008. 

 

 

 

 

Destaques 

Mercado Internacional 

http://educacao.infomoney.com.br/aprenda-investir-bolsa/treinamento.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Infomoney, Banco Central, Anbima, Bloomberg, Agência Estado, Suno Research e Agência Brasil. 

Atenção: 
1. O presente relatório, tem caráter meramente informativo, baseado em dados disponíveis ao público. Não deve ser considerado 
como recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. 
Notas:   
I – A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; 
II – Os investimentos em clubes não são garantidos pelo administrador, gestor ou qualquer mecanismo de seguro.  
 
D I S C L A I M E R 

Departamento de Research 
Eduardo Rodrigues Machado  
                 CNPI   
                                                                                        

Instrução CVM Nº 483/10  
Em conformidade com as disposições do art.17 da Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável(eis) pela elaboração deste 
relatório declara(m) que: 
 
I – as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em 
relação à Amaril Franklin CTV LTDA,  
 
Em conformidade com as disposições do art.18 da Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010, a Amaril Franklin CTV LTDA declara que: 
 
a) está envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório de análise. 
 
As informações contidas nas páginas deste relatório, têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o 
momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Amaril Franklin CTV LTDA. não se 
responsabiliza pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e conseqüentes perdas e ganhos. Não é permitida a comercialização, reprodução, 
transmissão, aluguel, publicação ou distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste relatório, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização. 
Sujeito a alteração sem aviso prévio.  


