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Bolsa 

O Ibovespa teve um dia de recuperação, influenciado pelas bolsas de NY e pela 

alta do petróleo, puxando as ações da Petrobras e outros papéis de peso no 

índice. No fechamento o Ibovespa valorizou 1,18% aos 78.389 pontos, com giro 

financeiro de R$ 8,7 bilhões, baixo em relação à média de períodos anteriores. 

Hoje a agenda econômica traz em destaque a inflação medida pelo IGPM com 

alta de 0,70% no M/M e de 8,89% no A/A e a taxa de desemprego nacional de 

12,3%. Temos também a divulgação de indicadores importantes na Europa e 

Estados Unidos, que poderão influenciar os mercados. Lá fora o dia foi de 

queda nas bolsas da Ásia e caem também na Europa. O noticiário internacional 

vem mais carregado nesta quinta-feira com assuntos que já pesam sobre os 

mercados e podem refletir também do lado doméstico que tem também as 

commodities no centro das atenções além das recorrentes pesquisas políticas. 

Câmbio 

Após atingir o pico do ano a cotação do dólar cedeu 0,43% no pregão de 

ontem, fechando aos R$ 4,1197 no mercado à vista. As justificativas para o 

comportamento da moeda americana têm sido as mesmas das últimas 

semanas, mostrando volatilidade conforme o humor dos investidores. 

Juros  

Da mesma forma que o dólar, os juros futuros mostram comportamento 

sensível ao noticiário de curto prazo. Ontem a taxa do contrato de Depósito 

Interfinanceiro (DI) para jan/20 terminou em 8,45%, de 8,49% na véspera e 

para jan/25 ficou estável, em 12,01%. 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior

08:00 FGV - IGP-M  (m/m) Agosto 0,63% 0,70% 0,51%

08:00 FGV - IGP-M  (a/a) Agosto 8,84% 8,89% 8,24%

09:00 Taxa de desemprego nacional Julho 12,30% 12,40%

Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior

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

09:30 Renda pessoal Julho 0,40% 0,40%

09:30 Novos  pedidos  seguro-desemprego Agosto

09:30 Gastos  pessoais Julho 0,40% 0,40%

09:30 Seguro-desemprego Agosto

09:30 Gastos  pessoais  rea is Julho 0,20% 0,30%

09:30 Deflator DCP (m/m) Julho 0,10% 0,10%

09:30 Deflator DCP (a/a) Julho 2,30% 2,20%

09:30 Principal  DCP (m/m) Julho 0,20% 1,90%

Europa Referência Expectativa Apurado Anterior

06:00 Confiança na economia Agosto 111,90 111,60 112,10

06:00 Indicador de Cl ima para  os  Negócios Agosto 1,26 1,22 1,29

06:00 Confiança industria l Agosto 5,50 5,50 5,80

06:00 Confiança em serviços Agosto 15,20 14,70 15,30

06:00 Confiança do consumidor Agosto -1,90 -1,90 -1,90

China Referência Expectativa Apurado Anterior

22:00 PMI não manufatura Agosto 53,70 54,00

22:00 PMI Manufatura Agosto 51,00 51,20
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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 78,389 1.2 (1.0) 2.6

Ibovespa Fut. 79,220 1.0 (0.1) 1.8

Nasdaq 8,110 1.0 5.7 17.5

DJIA 26,125 0.2 2.8 5.7

S&P 500 2,914 0.6 3.5 9.0

MSCI 2,191 0.4 1.7 4.2

Tóquio 22,870 0.1 1.4 0.5

Xangai 2,738 (1.1) (4.8) (17.2)

Frankfurt 12,562 0.3 (1.9) (2.8)

Londres 7,563 (0.7) (2.4) (1.6)

Mexico 50,187 0.3 1.0 1.7

India 38,690 (0.1) 2.9 13.6

Rússia 1,085 0.6 (7.5) 0.0

Dólar - vista R$ 4.11 (0.8) 9.3 24.0

Dólar/Euro $1.17 0.1 0.1 (2.5)

Euro R$ 4.81 (0.7) 9.4 20.8

Ouro $1,206.65 0.5 (1.4) (7.4)

* Dia anterior, exceto Ásia



 

Página | 2  
 

30 de Agosto  de 2018 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 

 

 

PDG Realty (PDGR3) – Proposta para grupamento de ações 

O conselho de administração da PDG Realty (empresa em recuperação judicial) realizará até 

19 de setembro reunião para deliberar sobre a proposta de grupamento das ações de 

emissão da companhia. 

Em resposta a questionamento da B3, a companhia explica que o cronograma para a 

realização do grupamento de ações prevê ainda publicação de edital de convocação e 

proposta da administração no dia 20 de setembro e Assembleia Geral Extraordinária para 

discutir o assunto no dia 22 de outubro. 

De acordo com a PDG, o pedido da B3 se deu porque no período de 02 de julho a 13 de 

agosto as ações da companhia permaneceram cotadas abaixo de R$ 1,00 por unidade. 

Ontem a ação encerrou cotada a R$ 0,61 acumulando baixa de 73,1%. O valor de mercado 

da companhia é de R$ 49,2 milhões.  

No final do 1S18 a dívida líquida da companhia era de R$ 2,54 bilhões e seu patrimônio 

líquido estava negativo em R$ 3,76 bilhões.   

 

Iguatemi (IGTA3) – Emissão de R$ 500 milhões em debêntures simples 

O conselho de administração da Iguatemi aprovou hoje a realização da sétima emissão de 

debêntures simples não conversíveis em ações, em até três séries. 

• Distribuição pública com esforços restritos; 

• Valor: Até R$ 500 milhões; 

• Quantidade: 500 mil debêntures, com a possibilidade de distribuição parcial; 

• Valor unitário: R$ 1 mil; 

• Alocação mínima: 100 debêntures na 1ª série e quantidade máxima de 400 da segunda 

série e/ou da terceira, no sistema de vasos comunicantes; 

• Remuneração: Os títulos da primeira série pagarão juros, a serem definidos de acordo 

com o procedimento de bookbuilding, sujeitos à taxa máxima de 109,00% do DI - Depósito 

Interfinanceiro de um dia. As debêntures da segunda série pagarão juros de 100% das Taxas 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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DI Over, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa ou spread de 0,82% ao ano. As da 

terceira série incidirão juros remuneratórios correspondentes à 109,00% das Taxas DI Over. 

• Destinação dos recursos: Os recursos serão utilizados integralmente para reforço do 

seu capital de giro, atividades relacionadas à gestão ordinária de seus negócios e 

alongamento do perfil da sua dívida. 

No final de junho/18 o endividamento líquido da Iguatemi era de R$ 1,54 bilhão, com uma 

relação de 2,84x o EBITDA de 12 meses. O custo médio da dívida da empresa é de 109,8% 

do CDI.  A dívida total é de R$ 2,18 bilhões, dos quais R$ 243 milhões estão no curto prazo. 

 

CSN (CSNA3) - Cancelamento do pagamento de dividendo 

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

de alta em 33%.  Nos últimos doze meses esta ação subiu 8,0% e o Ibovespa teve uma 

valorização de 9,9%. 

Após o pregão de ontem, a CSN informou que cancelou a distribuição do dividendo (R$ 

0,644874008 por ação) declarado no último dia 17.  Este provento havia sido bloqueado 

pelo juiz da 10ª Vara de Execuções Fiscais da Justiça Federal de São Paulo.  A empresa usará 

os recursos anteriormente destinados ao dividendo para pagar obrigações contratuais de 

curto prazo, que seriam alongadas caso o dividendo fosse concedido. 

Todo o imbróglio acerca deste provento, da polêmica na concessão, passando pelo 

bloqueio e até seu cancelamento, é muito negativo para a ação. 

Este dividendo seria pago hoje, com base nas posições acionárias de 22/agosto. 

Insistimos em citar os dados do elevado endividamento da CSN.  A dívida líquida ao final do 

2T18 somou R$ 27,1 bilhões, tendo crescido 2,3% no trimestre e 1,4% em doze meses.  A 

relação dívida líquida/EBITDA no 2T18 ficou em 5,3x, vindo de 5,7x no 2T17 e 5,8x no 

trimestre anterior. 

Na teleconferência relativa aos resultados do 2T18, a diretoria da CSN reiterou seu 

compromisso com a redução do endividamento.  Para isso, foi previsto que serão vendidos 

ativos no valor de US$ 2,5 bilhões até o final do ano. 
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BR Distribuidora (BRDT3) - Pagamento de dividendo 

As ações da BR Distribuidora estão sendo negociadas com um indicador Preço/Lucro de 

15,6x para 2018 e 14,0x em 2019, considerando as expectativas do mercado (Bloomberg).  

O Preço Justo médio é de R$ 24,04/ação, indicando um potencial de alta em 25%.  Neste 

ano, BRDT3 subiu 17,9% e o Ibovespa teve alta de 2,6%. 

A empresa informou que pagará dividendo no valor total de R$ 434 milhões (R$ 

0,37220311845 por ação), que corrigido pela Selic desde o final de 2017, chegará a R$ 

0,38850186764 por ação. 

Aqueles que eram acionistas da empresa em 25 de abril deste ano terão direito ao 

provento, que será pago no dia 4 de setembro (terça-feira da próxima semana). 

Este dividendo permitirá um retorno de 2,0% para os detentores de BRDT3, considerando a 

cotação da ação no fechamento do pregão de ontem. 

 

BRMalls (BRML3) – Aquisição de participação em shopping centers na região sul 

A BrMalls informa que concluiu a aquisição da participação de 30% detida pelos sócios 

minoritários da Alvear Participações S.A. nos shoppings Catuaí Londrina, Catuaí Maringá e 

Londrina Norte. 

• Valor da operação: R$ 563.500.000 

• Forma de pagamento: Em 3 parcelas anuais iguais e sucessivas, sendo a primeira delas 

realizada ontem (29/08), atualizadas pela variação do CDI, conforme estipulado no 

Contrato de Compra e Venda de Ações firmado em 2011 que previa também o valor base 

desta aquisição. 

Com esta transação a BrMalls passará a deter a totalidade da participação da Alvear em 3 

dos 4 shoppings do portfólio (93,0% do Catuaí Londrina, 100% do Catuaí Maringá e 100% do 

Londrina Norte). Em reIação ao Catuaí Cascavel, os Sócios Minoritários permanecerão 

proprietários de aproximadamente 30% e, a Companhia, 70% de participação acionária, 

não havendo nenhum acordo de opção de compra ou venda futura entre as partes. 

A aquisição da participação dos Sócios Minoritários na Alvear reforçará o portfólio da 

Companhia, em linha com seu direcionamento estratégico. Todos os shoppings são 

administrados e comercializados pela BrMalls. 

Ontem a ação BRML3 encerrou cotada a R$ 9,48 acumulando queda de 25,5% no ano. O 

valor de mercado a companhia é de R$ 8,1 bilhões. 
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BC - Operações de Crédito do SFN registram queda de 0,2% em julho, pelo 
comportamento sazonal da carteira de pessoas jurídicas. 

O saldo de Crédito total do Sistema Financeiro Nacional (SFN) incluindo as operações com 

recursos livres e direcionados somou R$ 3.125 bilhões em julho de 2018, com queda de 

0,2% em relação ao mês anterior e crescimento de 2,4% em 12 meses. De acordo com o BC, 

esta redução em base mensal “refletiu o comportamento sazonal da carteira de pessoas 

jurídicas, com queda de 1,0% para R$ 1.422 bilhões (45,5% do total)”. As operações com 

pessoas físicas totalizaram R$ 1.703 bilhões (54,5% do total) e cresceram 0,5% no mês.  

Na comparação de 12 meses, o saldo total de crédito manteve trajetória ascendente, com 

expansão de 2,4% relativamente a julho de 2017 (1,7% em junho, na mesma base de 

comparação), explicado pela alta de 6,4% do crédito para as famílias, uma vez que nas 

empresas o saldo ainda registra queda de 2,1%. A retomada permanece de forma gradual, 

norteadas pelo reduzido crescimento econômico e as incertezas do lado político com o 

processo eleitoral, além do fato de que as empresas têm buscado financiamento no 

mercado de capitais como alternativa ao crédito. 

Os juros e os spreads mantiveram certa estabilidade, com queda no segmento das famílias 

e alta no segmento de Pessoas Jurídicas. A inadimplência segue estável com pequenas 

variações entre o crédito direcionado e o crédito livre, e os dois segmentos (famílias e 

empresas). Do ponto de vista dos bancos, os padrões de concessão estão ajustados e as 

taxas encontram o sistema financeiro capitalizado e bem provisionado, a espera de uma 

demanda mais consistente. Tomando por base os grandes bancos seguimos com 

recomendação de compra para Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC4), Banco do Brasil 

(BBAS3) e Santander Brasil (SANB11). 
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Destaques do Relatório de Operações de Crédito de julho  

As Operações com recursos direcionados registraram queda de 0,3% no mês (-3,0% em 12 

meses) e explicam em grande parte a redução de 0,2% do saldo total das Operações de 

Crédito em julho. Por segmento, destaque no mês para a queda dos empréstimos no 

segmento Rural e com recursos do BNDES. Em doze meses, a queda de 3,0% pode ser 

principalmente explicada pela redução de 10,7% dos empréstimos com recursos do BNDES 

e alta nos segmentos imobiliário e rural. 

 

Na carteira de pessoas físicas, as operações com recursos livres cresceram 1% no mês e 

8,3% em doze meses, com destaque para cartão de crédito à vista, crédito consignado e 

financiamento de veículos. Nas contratações com recursos direcionados, o saldo se 

manteve estável no mês e crescimento de 4,5% em doze meses.  

O crédito as empresas com recursos livres registrou redução de 1,3% no mês e aumento de 

7,0% em doze meses. A retração mensal refletiu principalmente a liquidação sazonal de 

operações diretamente relacionadas ao fluxo de caixa das empresas (desconto de 

duplicatas e recebíveis e antecipação de faturas de cartão de crédito). O crédito às 

empresas com recursos direcionados seguiu em queda, com retrações de 0,6% no mês e de 

10,6% em doze meses. 

As concessões de crédito somaram R$ 299 bilhões em julho, com recuo de 3,9% no mês, 

associado à sazonalidade do crédito livre a pessoas jurídicas. As concessões acumuladas no 

ano cresceram 10,9%, com aumentos de 13,0% para pessoas jurídicas e de 9,4% para 

pessoas físicas, comparativamente ao mesmo período do ano anterior. 

A taxa média de juros das operações contratadas em julho alcançou 24,5% com reduções 

de 0,1 p.p no mês e de 4,4 p.p nos últimos doze meses. Na carteira livre, a taxa atingiu 

38,1% (-0,4 p.p no mês e -8,4 p.p em 12 meses). A redução da taxa refletiu a queda na taxa 

média do crédito livre às famílias, com reduções em cheque especial e cartão rotativo. No 

crédito livre às empresas, a taxa média elevou-se 0,4 p.p no mês e queda de 4,7 p.p em 12 

meses. 

O spread bancário relativo às concessões do mês de julho situou-se em 17,8% (+0,1 p.p no 

mês e queda de 3,5 p.p. em doze meses). No crédito livre, o spread permaneceu estável 
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em 29,4% (-7,9 p.p. em doze meses) e também no crédito direcionado em 3,9% (-0,3 p.p 

em doze meses). 

Por controle de capital, em base mensal, destaque para o crescimento de participação 

relativa dos bancos privados nacionais, estabilidade dos privados estrangeiros e redução 

proporcional nos públicos. A participação relativa dos bancos públicos sobre o crédito total 

(livres e direcionados) caiu de 53,0% em junho para 52,9% em julho. A participação relativa 

dos bancos privados nacionais subiu de 32,8% para 32,9%. Já a participação dos privados 

estrangeiros manteve-se estável em 14,2%. Em base de doze meses a queda de 2,9 p.p dos 

públicos foi absorvida pelos privados (+1,8 p.p) e pelos privados estrangeiros (+1,1 p.p), que 

permanecem ocupando o espaço deixado pelas instituições governamentais. 

 

O saldo das operações de crédito por controle de capital, em base mensal, registrou leve 

alta de no segmento dos privados, nacionais (+0,1%) e estrangeiros (+0,1%), e queda de 

0,4% nos públicos. Em base de doze meses, a alta de 2,4% se explica principalmente pelo 

crescimento do saldo nos bancos privados estrangeiros (+11,3%) e de 8,3% do saldo dos 

bancos nacionais, que mais que compensaram a queda de 3,0% do total de crédito dos 

bancos públicos. 
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Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) 
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Fonte: Ibovespa, dados até  27/08/2018  
Fluxo de Capital Estrangeiro 

 27/8/18 30 dias Mês Ano

Saldo 341,9 (1.864,3) 3.137,7 (3.025,0)
Fonte: B3  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 230.229 91.590

Venda 52.063 276.029

Líquido 178.166 -184.439

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Agosto 2018

CDS Brasil 5 anos 1.06% 37.85% 82.51%

Minerio de Ferro 0.44% 0.53% -15.92%

Petroleo Brent 0.67% 4.59% 16.66%

Petroleo WTI 0.53% 1.63% 15.75%
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Sexta-feira 09:00 BR PIB acumulado 2T 1,00%

31/08/2018 09:00 BR PIB (t/t) 2T 0,00%

09:00 BR PIB (a/a) 2T 1,00%

10:30 BR Resultado primário do setor públ ico consol idado Julho -13,5 bi

10:30 BR Resultado nominal  do setor públ ico consol idado Julho -57,9 bi

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

10:45 EUA PMI Chicago Agosto 63,50 65,50

06:00 EURO Taxa de desemprego Julho 8,00%

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

06:00 EURO Estimativa  do IPC (a/a) Agosto

Segunda-feira 08:00 BR FGV: IPC-S (m/m) 30/ago 0,00%

03/09/2018 08:25 BR BC - Pesquisa  Focus  (semanal )

10:00 BR Markit Bras i l  PMI Manufatura Agosto 50,50

15:00 BR Balança Comercia l  semanal 02/set

BR Uti l i zação da capacidade CNI (Sazonal ) Julho 0,77

09/jul BR Vendas  de veículos  Fenabrave Agosto 217.506

09/jun BR Balança comercia l  mensal Agosto  4227 mi l

09/jun BR Total  de exportações Agosto  22870 mi l

09/jun BR Total  de importação Agosto  18643 mi l

05:00 EURO PMI Manufatura  Zona do Euro Agosto 55

Terça-feira 08:00 BR FGV - IGP-DI  (m/m) Agosto 0,00%

04/09/2018 08:00 BR Inflação FGV IGP-DI A/A Agosto 9,00%

09:00 BR Produção industria l  (m/m) - AS Julho 13,00%

09:00 BR Produção industria l  (a/a) Julho 4,00%

09/out BR Produção de veículos  Anfavea Agosto 245.821

09/out BR Vendas  de veículos  Anfavea Agosto 217.509

09/out BR Exportações  de veículos  Anfavea Agosto 51.358

10:45 EUA PMI Manufatura  Markit EUA Agosto 54,50

11:00 EUA Gastos  com construção (m/m) Julho 0,00% -1,00%

11:00 EUA ISM Manufaturados Agosto 57,40 58,10

06:00 EURO IPP (m/m) Julho 0,00%

06:00 EURO IPP (a/a) Julho 4,00%

22:45 CH Caixin China PMI Composto Agosto 52,30

22:45 CH Caixin China PMI Serviços Agosto 52,80

Quarta-feira 10:00 BR Markit Bras i l  PMI Composto Agosto 50,40

05/09/2018 10:00 BR Markit Bras i l  PMI Serviços Agosto 50,40

12:30 BR Fluxos  de Moeda Semanal

08:00 EUA MBA - Sol ici tações  de empréstimos  hipotecários 31/ago

09:30 EUA Balança comercia l Julho - 47,0 bi - 46,3 bi

05:00 EURO PMI Serviços  Zona do Euro Agosto 54,40

05:00 EURO PMI Composto Zona do Euro Agosto 54,40

06:00 EURO Vendas  a  varejo (m/m) Julho 0,00%

06:00 EURO Vendas  no varejo (a/a) 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. 


