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Bolsa 

Sem fatos novos no mercado a bolsa segue sensível ao noticiário que marcou as 

últimas semanas: as discussões sobre questões comerciais no exterior e o início 

da corrida eleitoral do lado doméstico. Na sexta-feira a queda foi de 1,03%, aos 

76.028 pontos, com giro de R$ 10,4 bilhões Na semana a desvalorização do 

índice foi de 0,63%, chegando a 4,03% em agosto. Hoje a agenda econômica 

traz em destaque apenas os dados do Boletim Focus e a produção industrial de 

junho, na zona do euro. O vencimento de opções sobre ações deverá ter peso 

sobre a primeira parte do pregão em dia de poucas notícias. As bolsas 

internacionais mostram alta na zona do euro e também no fechamento na 

China. 

Câmbio 

A sexta-feira foi de alta para o dólar, com valorização de 0,29% no fechamento, 

aos R$ 3,9142 no mercado à vista. Na semana a alta foi de 4,23%. Sem 

indicadores importantes no dia e o foco mantido nos mesmos fatos que se 

repetem nas últimas semanas, os investidores seguem cautelosos. 

Juros  

Os juros futuros operaram em alta na ponta mais longa e com volatilidade nas 

taxas, com o mercado mais defensivo em relação ao noticiário de final de 

semana e ao debate da sexta-feira à noite. A taxa do DI para jan/20 fechou na 

mínima de 8,19%, de 8,20% no ajuste anterior e a taxa do DI para jan/25 subiu 

de 11,50% para 11,60%. 

 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior

00:00 BC - Pesquisa  Focus  (semanal )

00:00 Balança Comercia l  semanal Agosto -277 mi

CNI Confidência  Industria l  Agosto 50,20

00:00  Total  de Criação de Empregos  Formais Julho 20.250 -661

Europa Referência Expectativa Apurado Anterior

06:00 Produção de construção (m/m) Junho 0,20% 0,30%

06:00 Produção de construção (a/a) Junho 2,60% 1,80%
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-3.1%
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BRAP4

EMBR3

VALE3

SUZB3

FIBR3

MRFG3

BTOW3

BBAS3

GOLL4

BBDC4

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 76,029 (1.0) (4.0) (0.5)

Ibovespa Fut. 76,029 (1.9) (4.1) (2.3)

Nasdaq 7,816 0.1 1.9 13.2

DJIA 25,669 0.4 1.0 3.8

S&P 500 2,850 0.3 1.2 6.6

MSCI 2,138 0.3 (0.7) 1.6

Tóquio 22,199 (0.3) (1.6) (2.5)

Xangai 2,698 1.1 (6.2) (18.4)

Frankfurt 12,211 (0.2) (4.6) (5.5)

Londres 7,559 0.0 (2.5) (1.7)

Mexico 48,265 0.4 (2.9) (2.2)

India 38,279 0.9 1.8 12.4

Rússia 1,053 (1.3) (10.3) 0.0

Dólar - vista R$ 3.91 0.1 4.1 18.0

Dólar/Euro $1.14 0.5 (2.2) (4.7)

Euro R$ 4.47 0.7 1.8 12.4

Ouro $1,185.05 0.9 (3.2) (9.1)

* Dia anterior, exceto Ásia
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Marfrig Global Foods S.A. (MRFG3) – Alienação da Keystone Foods 

A Marfrig comunicou que a sua subsidiária indireta Keystone Foods Holdings Limited 

(“Keystone Foods”) celebrou um contrato definitivo com a Tyson Foods, Inc. para a 

alienação da totalidade da participação societária que detém na McKey Luxembourg 

Holdings, S.a.r.l. e MFG (USA) Holdings, Inc., controladoras das sociedades que operam a 

Keystone Foods. 

Á intenção da venda, ora concretizada, já havia sido anunciada e deve contribuir para a 

melhora da estrutura de capital da Marfrig, estando em linha com o objetivo de reduzir sua 

alavancagem financeira (4,2x o EBITDA ajustado em junho/18) para o intervalo entre 2,2x e 

2,5x ao final deste ano.  

Cotada a R$ 6,24/ação (Valor de mercado de R$ 3,9 bilhões) a MRFG3 registram queda de 

14,8% este ano. Nesse preço a companhia está sendo negociada a um VE/EBITDA de 8,0x 

para 2018. O preço justo de R$ 8,65/ação corresponde a um potencial de alta de 38,6%. 

Ainda segundo os dados da alienação, o “enterprise value” somou aproximadamente, US$ 

2,4 bilhões (EV/EBITDA de 10,0x), o qual considera um “equity value” para a Marfrig de US$ 

1,4 bilhão (após liquidação da dívida e outros ajustes), e contempla a venda de todos os 

ativos da Keystone Foods, exceto a planta de hambúrgueres de North Baltimore, Ohio – 

com capacidade anual de 91 mil toneladas de produto processado, sendo uma das maiores 

plantas de hambúrguer dos EUA. 

A decisão de continuar com a planta de North Baltimore está em linha com a estratégia da 

companhia de foco com crescimento em bovinos, incluindo a recente aquisição pela 

Marfrig da participação majoritária na National Beef Packing Company, cujo controle foi 

adquirido em junho de 2018.  

Lembrando que o fechamento da Transação está sujeito ao cumprimento de condições 

precedentes usuais para este tipo de negócio, inclusive das autoridades concorrenciais 

envolvidas, estando sujeita também à aprovação do BNDESPar. 

 

 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Cesp (CESP6) – Após teleconferência, mercado espera leilão que resultará na mudança de 
controle da companhia 

A companhia realizou sua teleconferência de resultados, mas o case de Cesp é de 

privatização, cujo leilão está marcado para 02 de outubro de 2018 na B3. O processo segue 

dentro de uma normalidade. As companhias estão visitando a “sala de informações”, com 

interesse nas áreas jurídica/RH, Financeiro, na parte técnica das usinas e questões 

comerciais. O preço mínimo é de R$ 14,30/ação e os interessados deverão fazer uma oferta 

pelo lote único, composto por 116.450.297 ações (sendo 87.522.028 ON e 28.928.269 PNB). 

No fechamento do pregão de sexta-feira (17/agosto) as ações ON da Cesp estavam cotadas 

em R$ 13,65/ação e as PNB a R$ 16,60/ação – após alta de 26,1% este ano. O preço justo de 

R$ 19,00/ação para CESP6 traz um potencial de alta 14,5%. 

Seguem principais destaques da teleconferência 

• Lucro líquido de R$ 341 milhões no 2T18 que se compara ao lucro líquido de R$ 67 

milhões do 2T17, notadamente explicado pelo impacto positivo de R$ 353 milhões de 

Acordo Extrajudicial, com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul.  

• Nesta base de comparação a Receita Operacional Líquida cresceu 9,4% para R$ 391 

milhões e o EBITDA ajustado registrou queda de 43% para R$ 102 milhões, com margem de 

26,2% afetada pelo GSF, função do maior volume de energia comprada para revenda neste 

trimestre. 

• No 2T18 a Receita com Venda de Energia subiu 8,7% comparado ao 2T17, totalizando 

R$ 459 milhões, em decorrência do maior volume de energia alocada no Ambiente de 

Contratação Livre – ACL (equivalente a 75% do total), aliado ao aumento de preços nesse 

segmento, para R$ 183,43/MWh médios. O preço médio do Ambiente de Contratação 

Regulada (ACR) foi de R$ 228,12, um aumento de 2,9% com relação ao preço de R$ 

221,12/MWh do 2T17.  

• Ao final de julho o nível dos reservatórios do Subsistema Sudeste/Centro Oeste era de 

34,2% o menor nível dos últimos 4 anos. Essa hidrologia mais difícil se acentuou a partir 

deste 2T18. Com isso o GSF médio do 2T18 (0,85) versus o 2T17 (0,84) praticamente não se 

alterou. Mas ao longo dos meses dentro do trimestre a queda foi acentuada. Veio de 1,17 

em mar/18 para 0,71 em junho de 2018. Nesse contexto, o PLD que estava em R$ 

219,23/MWh em março terminou junho em R$ 472,87/MWh. 

• A despesa financeira líquida subiu de R$ 1,5 milhão no 2T17 para R$ 42,9 milhões no 

2T18, reflexo da redução das receitas financeiras pela queda dos juros; e principalmente 

por forte aumento das variações cambiais entre os trimestres comparáveis. 
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• Ao final do 2T18 a Dívida Financeira da companhia era de R$ 337 milhões, com R$ 124 

a vencer neste ano e R$ 210 milhões em 2019. Considerando os recursos em Caixa de R$ 

509 milhões, a Cesp era aplicadora líquida de caixa de R$ 171 milhões em junho de 2018.  

• A companhia fez uma atualização do montante referente às Ações Judiciais, cujo saldo 

somava R$ 11,0 bilhões em junho de 2018. Desse total o montante referente à perda 

provável era de R$ 2,2 bilhões (cerca de 20% do total). As perdas possíveis eram de R$ 2,1 

bilhões (19%) e as classificadas como remotas alcançavam R$ 6,7 bilhões. 

 

Petrobras (PETR4) - Fórmula de precificação do diesel 

Nossa recomendação para PETR4 é de Compra e Preço Justo de R$ 25,50/ação, com 

potencial de alta em 38%.  Nos últimos doze meses está ação já subiu 42,1%, enquanto o 

Ibovespa teve uma valorização de 11,8%. 

Na semana passada, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) finalizou a consulta pública da 

minuta de resolução que regulamenta a metodologia de cálculo do preço de referência do 

diesel. 

A nova fórmula pode determinar um preço que não seja lucrativo para a Petrobras importar 

o diesel.  Com isso, representantes da empresa tem alertado para um possível 

desabastecimento, o que foi endossado por outros importadores. 

Esta é uma “queda de braço” importante entre a Petrobras e a ANP, que agora será 

encarregada de determinar este preço de referência.  O diesel é o produto mais importante 

para a Petrobras, que não produz a totalidade do que vende, tendo de importar. 

Acreditamos que a situação deve ser resolvida com uma fórmula dada pela ANP mais 

próxima dos padrões da Petrobras, porque o desabastecimento de diesel não é uma opção 

aceitável. 

 

CSN (CSNA3) - Dividendos e renegociação de dívidas 

Nossa recomendação para CSNA3 é de Compra com Preço Justo de R$ 11,40, com um 

potencial de alta em 27%. 

A CSN informou na noite da sexta-feira que seu Conselho de Administração aprovou a 

distribuição de dividendo extraordinário no valor de R$ 890 milhões (R$ 0,64 por ação).  O 

pagamento será realizado no dia 26 de agosto. 
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A empresa informou ainda que este provento está inserido em seu esforço para alongar o 

perfil do endividamento, que permitiu, inclusive, a conclusão da negociação do 

alongamento da dívida de curto prazo com o Bradesco. 

Ao lado disso, a CSN foi informada que seus controladores também chegaram a um acordo 

para alongar suas próprias dívidas. 

A concessão de um provento e, principalmente, a renegociação de dívidas é sempre uma 

boa notícia para o investidor da CSN.  A empresa tem uma dívida enorme, que é fonte de 

risco para sua rentabilidade. 

O endividamento líquido da CSN no 2T18 somou R$ 27,1 bilhões, que cresceu 2,3% no 

trimestre e 1,4% em doze meses.  A dívida foi reduzida pela entrada dos recursos relativos à 

venda da CSN LLC, mas a desvalorização do real elevou os valores dos financiamentos 

denominados em moeda estrangeira.  A relação dívida líquida/EBITDA no 2T18 ficou em 

5,3x, vindo de 5,7x no 2T17 e 5,8x no trimestre anterior. 

 

Boletim Focus – Expectativas de mercado para os principais indicadores permaneceram 
inalteradas  

Dentre as alterações contidas no Boletim Focus publicado nesta segunda-feira, destaque 

para a manutenção da mediana dos principais indicadores, IPCA, PIB, Taxa de Câmbio e 

Meta Selic, para 2018. Para os anos subsequentes, houve apenas algumas alterações 

marginais. 

Com isso, para este ano, as expectativas do IPCA ficaram em 4,15%, o PIB em 1,49%, Taxa 

de Câmbio R$/US$ 3,70 e a Meta Selic em 6,50% a.a. 

Já a produção industrial, mais uma vez, mostrou arrefecimento na margem em 2018. Para 

os demais indicadores de relevância, não houve alteração em relação às estimativas 

anteriores. 



 

Página | 6  
 

20 de Agosto  de 2018 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 

2018 2019

Mediana - Agregado Há 4 sem. Há 1 sem. Hoje Há 4 sem. Há 1 sem. Hoje

Tendência Atual Duração Tendência Atual Duração

Inflação

   IPCA - var(%) anual 4.11 4.15 4.15 (1) 4.10 4.10 4.10 (9)

   Preços Administrados - var(%) anual 6.71 7.00 7.10 (1) 4.50 4.72 4.73 (2)

   IGP-DI - var(%) anual 7.70 7.84 8.00 (2) 4.31 4.45 4.50 (2)

   IGP-M  - var(%) anual 7.70 7.82 7.87 (3) 4.47 4.49 4.49 (1)

   IPC-Fipe - var(%) anual 3.47 3.39 3.35 (1) 4.11 4.01 4.03 (2)

Atividade Econômica

   PIB - var(%) anual 1.50 1.49 1.49 (1) 2.50 2.50 2.50 (7)

   Produção Industrial - var(%) anual 2.91 2.79 2.73 (3) 3.00 3.00 3.00 (5)

Taxa de Câmbio e Setor Externo

   Taxa de Câmbio Nominal -Fim de Período (R$/US$) 3.70 3.70 3.70 (7) 3.70 3.70 3.70 (4)

   Taxa de Câmbio Nominal -Média Anual (R$/US$) 3.63 3.61 3.62 (1) 3.67 3.67 3.67 (1)

   Exportações (US$ Bilhões) 229.50 229.08 229.08 (1) 235.00 235.10 235.10 (1)

   Importações (US$ Bilhões) 170.00 171.50 172.00 (3) 186.00 186.90 186.35 (1)

   Balança Comercial (US$ Bilhões) 57.50 57.00 56.90 (3) 49.30 49.80 49.55 (1)

   Transações Correntes (US$ Bilhões) -20.00 -20.00 -19.90 (1) -31.00 -32.00 -32.00 (2)

   Investimento Estrangeiro Direto (US$ Bilhões) 67.50 68.00 68.00 (1) 70.00 74.00 72.00 (1)

Taxa de Juros

   Meta Selic - Fim de Período (% a.a.) 6.50 6.50 6.50 (12) 8.00 8.00 8.00 (13)

   Meta Selic - Média Anual (% a.a.) 6.53 6.53 6.53 (12) 7.34 7.33 7.19 (1)

Setor Fiscal

   Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB) 54.60 54.25 54.25 (2) 58.00 57.70 57.70 (2)

   Resultado Primário (% do PIB) -2.00 -2.05 -2.05 (1) -1.50 -1.50 -1.50 (9)

   Resultado Nominal (% do PIB) -7.40 -7.40 -7.40 (1) -6.95 -6.85 -6.85 (1)

Comportamento Semanal

Expectativas de Mercado - Fim do Ano

Comportamento Semanal

 

Expectativas de inflação ainda dentro do centro da meta do BC. Para 2018, a mediana das 

estimativas de mercado para o IPCA permaneceu inalterada, sugerindo inflação de 4,15%. 

Para 2019 e 2020 não houve alteração no indicador, sugerindo inflação de 4,10% e 4,00%, 

respectivamente. Para 2021 houve redução marginal nas estimativas de mercado, passando 

de 3,93% para 3,90%. 

Vale lembrar que o Conselho Monetário Nacional (CMN) fixou a meta para a inflação de 

2021 em 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,50 pp para mais e para menos. As metas 

para 2018, 2019 e 2020, definidas anteriormente, continuam sendo de 4,50%, 4,25% e 

4,00%, respectivamente, com o mesmo intervalo de tolerância. 

O IGP-M de julho arrefeceu para 0,51%, mas os produtos industriais seguem pressionados 

pela depreciação cambial. As estimativas de mercado apontam para um IGP-M no final de 

2018 em 7,87% ante 7,82% na apuração anterior. 

Em julho, o IPCA registrou alta de 0,33%, ante 1,26% no mês anterior em função da 

paralização dos caminhoneiros. Os componentes sensíveis à atividade econômica se 

mostram contidos, dada a dinâmica de inflação benigna, propiciando trajetória de 

descompressão. 

No mês de julho o IGP-DI foi de 0,44% ante alta de 1,48% em junho. A desaceleração é 

explicada pela devolução das altas apuradas pelos preços agropecuários no atacado após a 

greve dos caminhoneiros.  

Arrefecimento nas estimativas de crescimento econômico. Para este ano a mediana das 

estimativas para o PIB seguiram estáveis, sugerindo crescimento de 1,49%. Para os anos 
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subsequentes (2019, 2020 e 2021) o mercado manteve a expectativa de crescimento de 

2,50%. 

O PIB do 1T18 confirmou a lenta retomada de crescimento da economia, porém de forma 

gradual, após a expansão de 0,4%. O desempenho esteve atrelado ao dinamismo mais 

moderado do mercado de trabalho, dada alta taxa de desemprego. 

Para a produção industrial, estimativas para 2018 foram revisadas para baixo, sugerindo 

crescimento de 2,79%, após 2,85% na apuração anterior. 

Expectativas para Taxa Selic seguem estáveis. As expectativas de mercado para a taxa Selic 

neste ano seguiram estáveis em 6,50% para 2018, permanecendo em 8,00% para os três 

anos subsequentes.  

Na última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 6,50%, 

e assim esperamos que siga até o final do ano. No comunicado emitido pelo colegiado, o BC 

destacou que a recuperação da atividade após a greve tem sido mais gradual do que 

imaginado e seus efeitos sobre a inflação estão se mostrando temporários. Com isso, 

reforçou a mensagem de que apenas os efeitos secundários devem ser combatidos pela 

política monetária. Os modelos do BC sugerem inflação abaixo do centro da meta nos 

cenários com variáveis constantes e com projeções do Focus, chegando a 4,2% no final de 

2019, mesmo com manutenção da taxa Selic estável e taxa de câmbio de R$ 3,75.  

Taxa de câmbio segue depreciada. Para a taxa de câmbio, a mediana das estimativas para 

este ano seguiu estável em R$/US$ 3,70, sendo a sétima manutenção consecutiva. Para 

2019, não houve alteração nas estimativas (R$/US$ 3,70), ocorrendo apreciação marginal 

em 2020 (R$/US$ 3,67) e em 2021 permanecendo em R$/US$ 3,75. 

Mediana - Agregado Há 4 sem. Há 1 sem. Hoje Há 4 sem. Há 1 sem. Hoje

Tendência Atual Duração Tendência Atual Duração

IPCA - var(%) anual 3.94 4.16 4.16 (1) 3.89 4.00 4.00 (1)

IGP-DI - var(%) anual - - - (6) - - - (6)

IGP-M  - var(%) anual 7.73 8.14 8.14 (1) 4.40 4.45 4.45 (1)

Taxa de Câmbio Nominal -Fim de Período (R$/US$) 3.55 3.60 3.60 (1) 3.60 3.55 3.55 (2)

Meta Selic - Fim de Período (% a.a.) 6.50 6.50 6.50 (12) 7.75 7.63 7.50 (2)

Fonte: BCB

Comportamento Semanal

Market Expectations - Top Five Institutions

2018 2019

Expectativas de Curto Prazo

Comportamento Semanal
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Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) 
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Fonte: Ibovespa, dados até  15/08/2018

Fluxo de Capital Estrangeiro 

 15/8/18 30 dias Mês Ano

Saldo (6,1) (1.827,6) 527,1 (5.635,6)
Fonte: B3  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 189.566 107.242

Venda 45.644 257.717

Líquido 143.922 -150.475

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Agosto 2018

CDS Brasil 5 anos -0.57% 11.74% 47.94%

Minerio de Ferro 0.98% 3.42% -13.51%

Petroleo Brent 0.38% -2.90% 8.31%

Petroleo WTI -0.02% -4.16% 9.16%

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)
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Quarta-feira 00/jan BR Fluxos  de Moeda Semanal

22/08/2018 00/jan EUA MBA - Sol ici tações  de empréstimos  hipotecários 17/ago

00/jan EUA Vendas  de casas  já  exis tentes Julho 5,45 mi 5,38 mi

01/jan EUA Vendas  casas  exis tentes  (m/m) Julho 1,00% -1,00%

Quinta-feira 00/jan BR FGV: IPC-S (m/m) 22/ago

23/08/2018 08:00 BR FGV - Confiança do Consumidor Agosto 8420,00%

09:00 BR  IBGE: IPCA - 15 (m/m) Agosto 1,00%

09:00 BR  IBGE: IPCA - 15 (a/a) Agosto 5,00%

09:30 EUA Novos  pedidos  seguro-desemprego 18/ago

09:30 EUA Seguro-desemprego 11/ago

10:00 EUA FHFA Índice de preços  de casas  M/M Junho 0,00%

10:00 EUA Índice de compra de preço de imóveis  (t/t) 2T 2,00%

10:45 EUA Bloomberg - Nível  de conforto do consumidor 19/ago

10:45 EUA PMI Manufatura  Markit EUA Agosto 55,30

10:45 EUA PMI Serviços  Agosto 56,00

10:45 EUA PMI Composto Agosto 55,70

11:00 EUA Vendas  de casas  novas Julho 653 mi l 631 mi l

11:00 EUA Vendas  de casas  novas  (m/m) Julho 3,00% -5,00%

11:00 EURO Confiança do consumidor Agosto -60,00%

00/jan EURO PMI Manufatura  Zona do Euro Agosto 55,10

00/jan EURO PMI Serviços  Zona do Euro Agosto 54,20

00/jan EURO PMI Composto Zona do Euro Agosto 54,30

Sexta-feira 08:00:00 BR FGV - Custos  de Construção (m/m) Agosto 1,00%

24/08/2018 09:30:00 EUA Pedidos  de bens  duráveis Julho 1,00% 1,00%

09:30:00 EUA Pedidos  de Bens  Duráveis  (exc. transporte) Julho 1,00% 0,00%

09:30:00 EUA Pedidos  de Bens  de Capita l  (ex. defesa  e aeronaves) Julho 0,00%

09:30 EUA Envios  de Bens  de Capita l  (ex. defesa  e aeronaves) Julho 1,00%
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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. 


