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Bolsa 

Ontem o Ibovespa fechou em alta de 1,34% aos 80.218 pontos acumulando 

valorização de 10,25% em julho. O volume somou R$ 9,2 bilhões. Em alta desde 

o início do dia o mercado refletiu a ausência de risco tanto no cenário externo 

quanto interno. Os papéis do setor financeiro subiram após o bom resultado do 

Santander. Hoje, o leilão da Cepisa (distribuidora da Eletrobras no Piauí) e a 

formalização de apoio do centrão a Geraldo Alckmin estão na pauta do dia. Nos 

EUA destaque para os indicadores de Seguro-desemprego – 21/julho e os 

Pedidos de bens duráveis na prévia de junho. Bolsas na Europa operam em alta 

e futuros americanos em baixa. O dólar se aprecia ante demais moedas. Por 

aqui a safra de resultados corporativos continua e referencia o comportamento 

do mercado. 

Câmbio 

O dólar teve mais um dia de queda e já acumula perda de 4,4% no mês. Ontem 

a moeda recuou 1,05% no mercado à vista, encerrando o dia a R$ 3,7045. 

Como “pano de fundo” o encontro do presidente Donald Trump com o chefe da 

Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, em conversa sobre tarifas, e a 

disposição dos investidores em relação aos ativos de maior risco. 

Juros  

Alinhado com o movimento do câmbio, os juros futuros encerraram a sessão 

regular ontem em queda ao longo de todos os vencimentos, com destaque de 

baixa nos vencimentos de curto e médio prazo. A taxa do DI para janeiro de 

2019 fechou a 6,625%, de 6,693% anteontem no ajuste. O DI para janeiro de 

2021 fechou a 8,94%, de 9,05% no ajuste do dia anterior. O DI para janeiro de 

2023 caiu de 10,33% para 10,24%. 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior

8:00 FGV - Custos  de Construção (m/m) Julho 0.71% 0.72% 0.76%

10:30 Saldo em conta corrente Junho 60 mi  729 mi

10:30 Investimento Estrangeiro Direto Junho 6000 mi  2978 mi

Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior

9:30 Balança comercia l  de bens  avançados Junho - 67,0 bi - 64,8 bi

9:30 Estoques  no atacado (m/m) Junho 0.30% 0.60%

9:30 Novos  pedidos  seguro-desemprego 0:00 215 mi l 207 mi l

9:30 Seguro-desemprego 0:00 1733 mi l 1751 mi l

9:30 Pedidos  de bens  duráveis Junho 3.00% -0.40%

9:30 Pedidos  de Bens  Duráveis  (exc. transporte) Junho 0.50% 0.00%

9:30 Pedidos  de Bens  de Capita l  (ex. defesa  e aeronaves) Junho 0.50% 0.30%

9:30 Envios  de Bens  de Capita l  (ex. defesa  e aeronaves) Junho 0.40% 0.20%

Europa Referência Expectativa Apurado Anterior

8:45 ECB Taxa de Refinanciamento  Principal  0:00 0.00% 0.00% 0.00%

8:45 BCE Faci l idade Permanente de Cedência 0:00 0.25% 0.25% 0.25%

8:45 Taxa de faci l idade de depós ito BCE 0:00 -0.40% -0.40% -0.40%
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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 80,218 1.3 10.2 5.0

Ibovespa Fut. 80,470 1.4 4.2 3.4

Nasdaq 7,932 1.2 5.6 14.9

DJIA 25,414 0.7 4.7 2.8

S&P 500 2,846 0.9 4.7 6.5

MSCI 2,162 0.5 3.5 2.8

Tóquio 22,587 (0.1) 1.3 (0.8)

Xangai 2,882 (0.7) 1.2 (12.8)

Frankfurt 12,579 (0.9) 2.2 (2.6)

Londres 7,658 (0.7) 0.3 (0.4)

Mexico 49,604 0.3 4.1 0.5

India 36,985 0.3 4.4 8.6

Rússia 1,142 (0.2) (1.1) 0.0

Dólar - vista R$ 3.69 (1.5) (4.8) 11.4

Dólar/Euro $1.17 0.4 0.4 (2.3)

Euro R$ 4.33 (1.2) (4.4) 8.8

Ouro $1,231.62 0.6 (1.7) (5.5)

* Dia anterior, exceto Ásia
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Vale (VALE5) - Resultados do 2T18, proventos e recompra 

Nossa recomendação para as ações da Vale é de Venda com Preço Justo de R$ 52,00.  Nos 

últimos doze meses, VALE3 subiu 72,8% e o Ibovespa teve uma valorização de 22,1%. 

O resultado da Vale no 2T18, divulgado ontem após o pregão, comparado ao trimestre 

anterior foi fraco, mostrando queda de margens em função dos aumentos de custos e 

redução nos preços da maioria dos produtos.  No entanto, em relação ao 2T17, os números 

deste trimestre em termos operacionais foram positivos, com aumento de vendas e preços, 

que levaram a ganhos de margem.  O lucro líquido do 2T18 foi muito impactado pelo forte 

aumento dos custos financeiros, derivado da expressiva desvalorização do real (16,0%) no 

trimestre. 

O lucro líquido da Vale no 2T18 foi de US$ 76 milhões, valor 375,0% maior que 2T17, mas 

95,2% inferior ao trimestre anterior. 

Juntamente com os resultados, a Vale anunciou a concessão de proventos no valor de US$ 

2.054 milhões (Valor bruto de R$ 7,7 bilhões - R$ 1,480361544 por ação) a serem pagos no 

dia 20 setembro, com base nas posições acionárias de 2/agosto.  Além disso, a empresa 

informou que vai promover um programa de recompra de ações nos próximos doze meses, 

totalizando US$ 1 bilhão. 

Vale - Resultados Trimestrais

US$ milhões 2T18 1T18 Var. 2T17 Var.

Receita Líquida 8.616 8.603 0,2% 7.235 19,1%

Lucro Bruto 3.239 3.379 -4,1% 2.133 51,9%

Margem Bruta 37,6% 39,3% -1,7 pp 29,5% 8,1 pp

Despesas Operacionais -390 -396 -1,5% -390 0,0%

EBITDA 3.902 3.971 -1,7% 2.729 43,0%

Margem EBITDA 45,3% 46,2% -0,9 pp 37,7% 7,6 pp

Venda de ativos/Impairment 5 -18 - -220 -

Resultado Financeiro -3.055 -624 389,6% -1.339 128,2%

Lucro Líquido 76 1.590 -95,2% 16 375,0%

Fonte: Vale  

As vendas da Vale de minério e pelotas foram recordes no trimestre.  O volume vendido de 

minério (72,9 milhões) ficou 5,7% acima daquele verificado no 2T17 e 3,0% superior ao 

1T18.  O crescimento das vendas da Vale neste período fica ainda mais remunerador, 

porque o prêmio para o minério de maior qualidade está em alta, tendo aumentado de US$ 

16,0 por tonelada no 1T18 para US$ 20,2/t no 2T18 (+26,2%).  Neste contexto, a Vale está 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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elevando a participação em suas vendas do minério de maior qualidade de 68% no 2T17 

para 77% no 2T18. 

As vendas de pelotas cresceram 6,0% em relação ao 2T17 e 0,8% na comparação com o 

trimestre anterior.  É importante reiterar que este aumento de vendas ocorre no momento 

em que o prêmio sobre o minério está em US$ 60 por tonelada, um ganho de 20% 

comparado ao 2T17. 

No níquel, a queda de vendas (12,7%) em relação ao 2T17 reflete a preocupação em limitar 

a oferta para obter melhores preços.  Além disso, a empresa vendeu mais no 2T17 porque 

usou estoques naquele trimestre, enquanto no 2T18 a Vale procurou aumentá-los. 

Para o cobre, a Vale teve aumento de 8,0% no volume vendido comparado ao trimestre 

anterior, mas queda de 7,8% em relação ao 2T17.  O aumento comparado ao 1T18 

decorreu da maior produção disponível e a queda para 2T17, assim como no níquel, 

ocorreu porque naquele trimestre houve uma “queima” de estoques. 

Vale - Volume Vendido

mil toneladas 2T18 1T18 Var. 2T17 Var.

Minério de Ferro 72.921 70.811 3,0% 69.019 5,7%

ROM 368 410 -10,2% 240 53,3%

Pelotas 13.231 13.125 0,8% 12.479 6,0%

Manganês 239 338 -29,3% 392 -39,0%

Carvão 2.509 2.497 0,5% 3.121 -19,6%

Níquel 62 58 6,9% 71 -12,7%

Cobre 95 88 8,0% 103 -7,8%

Fonte: Vale  

Os preços tiveram uma clara diferença na comparação entre os períodos para minério e 

pelotas, o que determinou as variações de rentabilidade observadas.  Em relação ao 2T17, 

os dois preços foram maiores que no 2T18, ocorrendo o contrário na comparação com o 

1T18.   

No 2T18. o preço médio do minério de ferro foi 22,1% maior, o que permitiu o aumento da 

receita e das margens entre os dois períodos.  No entanto, houve uma redução de 5,6% em 

relação ao 1T18.  Em pelotas houve aumento de 7,5% na comparação com 2017 e queda de 

5,0% para o trimestre anterior. 

Nos metais básico, ocorreu uma fortíssima elevação de 54,0% no níquel e 15,8% no cobre, 

comparado ao 2T18.  Em relação ao trimestre anterior subiram 8,4% os preços do níquel e 

3,3% os do cobre. 
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Vale - Preço Médio Realizado

 US$/tonelada 2T18 1T18 Var. 2T17 Var.

Minério de Ferro 62,70 66,41 -5,6% 51,35 22,1%

Pelotas 114,70 120,78 -5,0% 106,68 7,5%

Níquel 14.784 13.637 8,4% 9.603 54,0%

Cobre 6.020 5.827 3,3% 5.200 15,8%

Fonte: Vale  

Os custos dos segmentos da Vale pararam de cair.  A alta dos custos no trimestre ocorreu 

pela variação cambial do período, aumento dos fretes (consequência da elevação na 

cotação do petróleo) e maiores despesas com manutenção. 

No 2T18, o custo denominado “C1” (FOB sem royalties) foi de US$ 14,7 por tonelada, valor 

0,7% (US$ 0,10/t) menor que no 1T18 que no trimestre anterior.  Esta pequena redução foi 

consequência da maior diluição dos custos fixos, com o volume mais alto de produção.  Por 

outro lado, os impactos da greve dos caminhoneiros e a desvalorização do real, não 

permitiram uma baixa maior 

Vale - Custos de Produção por Área de Negócio

US$ milhões 2T18 1T18 Var. 2T17 Var.

Ferrosos 3.507 3.445 1,8% 3.142 11,6%

Metais Básicos 1.417 1.303 8,7% 1.452 -2,4%

Carvão 379 400 -5,3% 377 0,5%

Outros 74 76 -2,6% 131 -43,5%

CPV Total 5.377 5.224 2,9% 5.102 5,4%

Depreciação 827 828 -0,1% 852 -2,9%

CPV com Depreciação 4.550 4.396 3,5% 4.250 7,1%

Fonte: Vale  

A rentabilidade dos segmentos teve um bom desempenho para os ferrosos e metais 

básicos no 2T18, mas foi muito fraca no carvão e as outras.  Em ferrosos, os ganhos 

ocorreram devidos á concentração da venda em produtos de maior rentabilidade, que 

tiveram maiores “prêmios” no trimestre. 

Nos metais básicos, o ganho de rentabilidade do trimestre foi devido aos maiores preços do 

níquel e do cobre, assim como maiores volumes dos produtos e dos subprodutos.  A 

elevação dos custos (já comentada) limitou os ganhos no período. 

O fraco desempenho do carvão se deveu, principalmente, ao menor preço do produto no 

trimestre. 
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Vale - EBITDA por Segmento

US$ milhões 2T18 1T18 Var. 2T17 Var.

Ferrosos 3.228 3.408 -5,3% 2.315 39,4%

Metais Básicos 778 644 20,8% 412 88,8%

Carvão 45 104 -56,7% 166 -72,9%

Outros -149 -185 -19,5% -164 -9,1%

Total 3.902 3.971 -1,7% 2.729 43,0%

Fonte: Vale  

Uma nota positiva neste resultado foi a redução da dívida liquida em US$ 3,3 bilhões 

(22,7%), no trimestre e US$ 10,6 bilhões (47,9%) em doze meses, fechando o 2T18 em US$ 

11,5 bilhões.  A relação dívida líquida/EBITDA ficou em 0,7x no 2T18, menor que os 1,0x do 

trimestre anterior e os 1,5x no final do 2T17. 

 

Ambev (ABEV3) - Resultados do 2T18 

As ações da Ambev estão sendo negociadas com indicadores Preço/Lucro de 22,9x para os 

resultados de 2018 e 20,0x em 2019.  O Preço Justo médio para ABEV3 é de R$ 21,57/ação 

(Bloomberg), indicando um potencial de alta em 14%. 

Os números da Ambev no 2T18, comparado ao mesmo trimestre do ano passado, 

mostraram aumentos de vendas e preços, que permitiram ganhos de margem e nos 

resultados. 

O lucro líquido ajustado da Ambev no 2T18 foi de R$ 2,4 bilhões (R$ 0,15 por ação), 14,1% 

maior que no 2T17, mas 6,7% inferior ao resultado do trimestre anterior. 

Ambev - Resultados Trimestrais

R$ milhões 2T18 1T18 Var. 2T17 Var.

Receita Líquida 11.510 11.640 -1,1% 10.268 12,1%

Lucro Bruto 7.122 7.180 -0,8% 6.220 14,5%

Margem Bruta 61,9% 61,7% 0,2 pp 60,6% 1,3 pp

EBITDA Ajustado 4.534 4.639 -2,3% 3.943 15,0%

Margem EBITDA 39,4% 39,9% -0,5 pp 38,4% 1,0 pp

Lucro Líquido Ajustado 2.424 2.598 -6,7% 2.125 14,1%

Venda Total (mil hectolitros) 36.551 38.916 -6,1% 35.660 2,5%

Fonte: Ambev  

No 2T18, sempre comparando ao mesmo período de 2017, o volume total vendido pela 

Ambev subiu 2,5%, em função do bom desempenho em todas as operações, com exceção 

do Canadá. 



 

Página | 6  
 

26 de julho  de 2018 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 

Diferente dos últimos trimestres, o volume total vendido no Brasil NO 2t18 aumentou 1,7%, 

impactado pela Copa do Mundo.  Em cervejas o volume foi estável, com bom desempenho 

em Bebidas Não Alcoólicas (NAB), com aumento de volume em 1,0%.  Os preços médios de 

venda subiram 7,4% nas cervejas e 10,2% nas NAB. 

Este bom desempenho no Brasil impactou positivamente as operações denominada 

“América Latina Norte”, que incluem também a América Central e o Caribe.  No 2T18, esta 

unidade teve um aumento de 2,5% em suas vendas, com ganho de 11,6% na receita.  O 

incremento no custo de produção (CPV) abaixo do aumento da receita (5,2%), permitiu um 

salto no EBITDA de 16,8%.  

Na unidade de negócios da América Latina Sul no 2T18, comparado ao mesmo período de 

2017, ocorreu um aumento de 4,8% nos volumes vendidos e de 19,1% no preço médio por 

hectolitro, levando a um incremento de 14,5% na receita líquida.  Com custos também 

controlados, esta unidade elevou seu EBITDA em 16,6%. 

A unidade do Canadá teve um fraco desempenho neste trimestre.  O volume caiu 2,7%, que 

foi em parte compensado pelo aumento de 0,8% no preço médio de venda.  Além disso, o 

CPV por hectolitro vendido teve uma elevação de 10,0%.  Tudo isso levou a uma queda de 

6,6% no EBITDA. 

Um volume maior de custos financeiros prejudicou o resultado no 2T18.  O total de 

despesas financeiras líquidas foi de R$ 1,0 bilhão, maior em 50,1% que mesmo período do 

ano passado.  Isso ocorreu, principalmente, por conta de perdas com derivativos (R$ 232 

milhões) e instrumentos financeiros não-derivativos (R$ 389 milhões) relacionados à 

variação cambial do período. 

Ao final do 2T18, a dívida bruta da Ambev somava R$ 4,9 bilhões, mas as Disponibilidades 

eram de R$ 10,6 bilhões, levando a um caixa líquido de R$ 5,7 bilhões, que diminuiu 26,1% 

no semestre. 

A Ambev está confiante que pode obter crescimento de rentabilidade neste ano no Brasil.  

Na América Central e Caribe, a empresa está entusiasmada com as oportunidades na 

região.  Na América Latina Sul, existe uma preocupação com a Argentina.  Para o Canadá, 

apesar dos resultados fracos no 2T18, há uma expectativa de que o bom portfolio de 

produtos permita a retomada no crescimento. 

 

Bradesco (BBDC4) – Bom 2T18 em linha com nossas estimativas 

O Bradesco registrou um lucro líquido recorrente de R$ 5,2 bilhões no 2T18, com 

crescimento de 9,7% em relação ao 2T17 (R$ 4,7 bilhões) e em linha com o resultado 
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recorrente do trimestre anterior (R$ 5,1 bilhões). O Retorno sobre o patrimônio líquido 

médio recorrente (ROAE) subiu de 18,1% no 2T17 para 18,4% neste 2T18, com queda de 0,2 

p.p em relação aos 18,6% do 1T18. No semestre o lucro cresceu 10% para R$ 10,3 bilhões. 

 

Um bom resultado trimestral, em linha com nossas estimativas, com destaque para a queda 

da PDD “expandida”, forte incremento do resultado de Seguros/Previdência/Capitalização e 

evolução comportada das Despesas Administrativas/Pessoal. A carteira de crédito 

expandida cresceu 6% no trimestre e 4,5% em 12 meses, e segue adequadamente 

provisionada. A inadimplência caiu de 4,4% no trimestre anterior para 3,9% neste 2T18. 

 

O guidance para este ano foi revisto em duas linhas: (1) o crescimento dos Prêmios de 

Seguros para baixo, do intervalo entre 4% a 8% para um crescimento de 2% a 6%; e (2) as 

Despesas de PDD também foram reduzidas para o intervalo entre R$ 13 e R$ 16 bilhões, 

após PDD de R$ 7,3 bilhões no 1S18. Seguimos com preço justo de R$ 45,00/ação e com 

recomendação de COMPRA para suas ações. 

 

EDP Energias do Brasil (ENBR3) – Bom lucro líquido no 2T18 acima do esperado 

A EDP registrou um lucro líquido de R$ 227,7 milhões no 2T18, com crescimento de 60% em 

relação ao lucro do 2T17, principalmente em função do aumento da margem e da melhora 

do resultado financeiro. O lucro líquido ajustado cresceu 26% para R$ 159,8 milhões. No 
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acumulado do semestre o lucro somou R$ 441,8 milhões (+60%) sendo R$ 367,0 milhões 

em base ajustada (+42%). 

Ao preço de R$ 14,40/ação as ENBR3 registram alta de 6,7% este ano. Nesse preço, 

equivalente a um valor de mercado de R$ 8,7 bilhões, os múltiplos para 2018 são: P/L de 

11,4x e VE/EBITDA de 5,7x. O preço justo de R$ 17,00/ação corresponde a um potencial de 

alta de 18,1%. 

 

Dentre os destaques do trimestre, a Receita Líquida somou R$ 3,3 bilhões no 2T18, um 

aumento de 26% em relação ao 2T17, em função dos reajustes tarifários nas distribuidoras, 

do ressarcimento referente a UTE Pecém e do maior volume de energia comercializada. 

Os Gastos não gerenciáveis cresceram 33% para R$ 2,3 bilhões, explicado pelo aumento dos 

gastos nas distribuidoras, devido ao custo do despacho termoelétrico, dos contratos de 

energia no ACL e do aumento nos custos de transporte de energia. Some-se o aumento dos 

gastos na EDP Comercializadora e na EDP GRID, reflexo do aumento da energia comprada e 

dos custos associados aos projetos de eficiência energética e solar. 

O resultado bruto da companhia totalizou R$ 957,4 milhões, aumento de 11%, sensibilizado 

principalmente pelo resultado de Pecém e do impacto positivo na margem das 

distribuidoras. Como resultado, o EBITDA cresceu 12% no trimestre pela melhora do 

resultado operacional da geração térmica e da distribuição. 

Ao final do trimestre a sua dívida líquida era de R$ 4,4 bilhões. A alavancagem da 

companhia medida pelo múltiplo Dívida Líquida/EBITDA era de 1,9x, demonstrando sua 

capacidade de continuar investindo e mantendo a disciplina financeira. Segundo 

comunicado, a EDP vem “dando continuidade à estratégia de redução dos custos das 

dívidas e da desalavancagem da EDP Holding, a Companhia tem priorizado a alavancagem 

nas subsidiárias, como a captação de debêntures de infraestrutura no lote de Transmissão 

do Espírito Santo”. 
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Odontoprev (ODPV3) – Lucro do 2T18 abaixo do piso das estimativas 

A companhia registrou um lucro líquido de R$ 60,3 milhões no 2T18, com crescimento de 

16,9% em relação ao 2T17 e 18,0% maior no 6M18 para R$ 142,3 milhões. O lucro do 

trimestre veio abaixo das estimativas de mercado, que estavam entre R$ 63,0 e R$ 76,0 

milhões. 

Suas ações registram queda de 10,8% este ano para R$ 14,20/ação, equivalente a um valor 

de mercado de R$ 7,5 bilhões. Nesse preço os múltiplos para 2018 são: P/L de 25,4x e 

VE/EBITDA de 16,8x. O preço justo de R$ 15,60/ação embute um potencial de alta de 9,9%. 

 

Este resultado foi construído a partir do crescimento da receita líquida, de 5,9%, e que se 

mostrou acima do ritmo dos últimos quatro trimestres, de acordo com a companhia, com 

PME +7,4% e Individuais +8,3%. O tíquete médio de R$ 20,35 foi 3,4% superior ao 2T17 

(sendo PME de R$ 20,82 e Individuais de R$ 40,85). Destaque para a adição líquida de 116 

mil vidas, um recorde desde o 4T12, com 99 mil novos beneficiários corporativos. 

A sinistralidade no 2T18 estava em 45,5% sendo de 43,7% no 6M18 e 44,7% em 12 meses, a 

menor desde o 1T10. Nesse contexto a PDD se mostrou limitada a 3,4% no 2T18, e a 3,5% 

no 6M18. O EBITDA ajustado cresceu 9,7% no trimestre para R$ 94,4 milhões, com 

expansão de margem para 25,2%, atingindo R$ 200,8 milhões no 6M18 (+13,8%). 

Ao final do trimestre o caixa líquido da companhia era de R$ 548,7 milhões (dívida zero), 

com crescimento de 6,6% em 12 meses. Quando somamos os dividendos de R$ 27,9 

milhões e JCP de R$ 14,3 milhões já pagos, totalizam 70% de payout no 2T18. 
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Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) 
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Fonte: Ibovespa, dados até  23/07/2018

Fluxo de Capital Estrangeiro 

 23/7/18 30 dias Mês Ano

Saldo 209,9 4.527,0 5.025,0 (4.922,8)
Fonte: BMFBovespa  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 160.647 137.288

Venda 67.786 231.464

Líquido 92.861 -94.176

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Julho 2018

CDS Brasil 5 anos -1.59% -21.63% 30.77%

Minerio de Ferro -0.10% -2.99% -18.34%

Petroleo Brent 0.24% -6.71% 11.33%

Petroleo WTI -0.10% -6.64% 14.68%

Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)

245

100

150

200

250

300

350

CDS Brasil 5 anos 

Fonte: Bloomberg

61.4

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fonte: Bloomberg

30

40

50

60

70

80

Petróleo Brent (em USD/barril)

Fonte: Bloomberg

76.3

35

45

55

65

75

85

Petróleo WTI (em USD/barril)

Fonte: Bloomberg

66.3

Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)

212

100

150

200

250

300

350

CDS Brasil 5 anos 

Fonte: Bloomberg

59.4

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fonte: Bloomberg

30

40

50

60

70

80

Petróleo Brent (em USD/barril)

Fonte: Bloomberg

74.1

35

45

55

65

75

85

Petróleo WTI (em USD/barril)

Fonte: Bloomberg

69.2

Minério de Ferro Qingdao (em USD/ton)



 

Página | 12  
 

26 de julho  de 2018 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Sexta-feira 08:00 BR FGV - IGP-M  (m/m) Julho 0,47% 1,87%

27/07/2018 08:00 BR FGV - IGP-M  (a/a) Julho 8,19% 6,92%

10:30 BR Empréstimos  pendentes  (m/m) Junho 0,50%

10:30 BR Total  emprestado em aberto Junho 3107 bi

10:30 BR Taxa de inadimplência  de empréstimos  pessoais Junho 5,00%

09:30 EUA PIB anual izado (t/t) 2T 4,00% 2,00%

09:30 EUA Consumo pessoal 2T 2,80% 0,90%

09:30 EUA PIB - Índice de preços 2T 2,40% 2,20%

Segunda-feira 08:25 BR BC - Pesquisa  Focus  (semanal )

30/07/2018 10:30 BR Resultado primário do setor públ ico consol idado Junho -8,2 bi

10:30 BR Resultado nominal  do setor públ ico consol idado Junho -47,9 bi

10:30 BR Coeficiente % da dívida/PIB Junho 51,00%

15:00 BR Balança Comercia l  semanal 29/jul

11:00 EUA Vendas  de casas  pendentes  (m/m) Junho -1,00%

11:00 EUA Vendas  de casas  pendentes  NAS A/A Junho -3,00%

11:30 EUA Fed Dal las  - Atividade da manufatura Julho 31,00 36,50

06:00 EURO Confiança na economia Julho 112,30

06:00 EURO Indicador de Cl ima para  os  Negócios Julho 1,39

06:00 EURO Confiança industria l Julho 6,90

06:00 EURO Confiança em serviços Julho 14,40

06:00 EURO Confiança do consumidor Julho

22:00 CH PMI não manufatura Julho 55,00

22:00 CH PMI Manufatura Julho 51,50

Terça-feira 09:00 BR Taxa de desemprego nacional Junho 13,00%

31/07/2018 09:30 EUA Índice de Custo de Emprego 2T 1,00% 1,00%

09:30 EUA Principal  DCP (a/a) Junho 2,00%

09:30 EUA Renda pessoal Junho

09:30 EUA Gastos  pessoais Junho 1,00% 0,00%

09:30 EUA Gastos  pessoais  rea is Junho

06:00 EURO IPC principal  (a/a) Julho 1,00%

06:00 EURO Estimativa  do IPC (a/a) Julho 2,00%

06:00 EURO PIB sazonal   (t/t) 2T

06:00 EURO PIB sazonal  (a/a) 2T 3,00%

Quarta-feira 08:00 BR FGV: IPC-S (m/m) 31/jul 0,00%

01/08/2018 09:00 BR Fabricação PPI (m/m) Junho 3,00%

09:00 BR Fabricação PPI (a/a) Junho 0,10

BR Taxa Sel ic 01/ago 7,00% 7,0%

BR Uti l i zação da capacidade CNI (Sazonal ) Junho 76,0%

08/jun BR Vendas  de veículos  Fenabrave Agosto 201.987

08/jun BR Balança comercia l  mensal Julho 5882 mi

08/jun BR Total  de exportações Julho 20202 mi

08/jun BR Total  de importação Julho 14320 mi

09:15 EUA ADP - Variação setor empregos Julho 178 mi l 177 mi l

10:45 EUA PMI Manufatura  Markit EUA Julho

11:00 EUA Gastos  com construção (m/m) Junho 0,00% 0,00%

11:00 EUA ISM Manufaturados Julho 59,10 60,20

05:00 EURO PMI Manufatura  Zona do Euro Julho
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Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções 

referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste 

relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e 

nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da 

Planner Corretora de Valores. 

O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a 

expressa autorização da Planner Corretora.As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) 

analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de 

alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 

598/18:  

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores 

mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 

DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 


