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Bolsa 

A sexta-feira foi de realização de lucros na B3 com o índice recuando 0,16% aos 

93.658 pontos, após uma sequência de altas. O giro financeiro foi de R$ 14,9 

bilhões. Na semana, o Ibovespa acumulou alta de 1,98% e no mês o ganho é de 

6,57%. Hoje a agenda econômica traz dados do exterior com destaque para a 

balança comercial da China mostrando números muito abaixo das expectativas. 

As bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada nesta segunda-feira, após 

números decepcionantes da balança comercial da China reforçarem 

preocupações com a tendência de desaceleração da segunda maior economia 

do mundo. A produção industrial (nov/18) na zona do euro também foi pior 

que o esperado, queda de 1,7%. Os dados ruins da China afetaram também as 

bolsas da zona do euro e os futuros de NY também mostram queda. Em 

consequência, o Ibovespa poderá pesar hoje. 

Câmbio 

No fechamento da sexta-feira, o dólar registrou alta de 0,16% no mercado à 

vista, cotado a R$ 3,7135. Com liquidez reduzida e fluxo de saída de recursos do 

País a moeda americana teve um alívio, mas mesmo assim o dólar acumulou 

baixa de 5,12% nos últimos 30 dias. 

Juros  

A divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro, na 

sexta-feira, dentro da expectativa ditou o rumo das taxas futuras. No 

fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com 

vencimento em jan/20 ficou em 6,62%, ante 6,65% na véspera. Já o de janeiro 

de 2025 projetou 8,97%, ante 8,94%. 

 

 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
Brasil Referência Expectativa Apurado Anterior

Balança Comercia l  semanal 14/jan/19 1887 mi

Estados Unidos Referência Expectativa Apurado Anterior

00:00 Orçamento mensal Dezembro -4,0 bi -204,9 bi

Europa Referência Expectativa Apurado Anterior

08:00 Produção industria l  SAZ (m/m) Novembro 0,2%

08:00 Produção industria l   (a/a) Novembro 1,2%

70

90

110

130

150

Ibovespa Dow Jones

7,4%

6,7%

5,3%

4,4%

3,8%

-3,4%

-3,1%

-2,4%

-2,4%

-2,2%

GOLL4

HYPE3

CPLE6

SBSP3

QUAL3

CIEL3

BTOW3

GOAU4

GGBR4

LREN3

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 93.658 (0,2) 6,6 6,6

Ibovespa Fut. 94.050 (0,3) 5,0 6,7

Nasdaq 6.971 (0,2) 5,1 5,1

DJIA 23.996 (0,0) 2,9 2,9

S&P 500 2.596 (0,0) 3,6 3,6

MSCI 1.957 (0,0) 3,9 3,9

Tóquio 20.360 1,0 1,7 1,7

Xangai 2.536 (0,7) 1,7 1,7

Frankfurt 10.887 (0,3) 3,1 3,1

Londres 6.918 (0,4) 2,8 2,8

Mexico 43.556 (0,3) 5,1 5,1

India 36.010 (0,3) (0,2) (0,2)

Rússia 1.149 0,6 7,5 0,0

Dólar - vista R$ 3,71 0,1 (4,3) (4,3)

Dólar/Euro $1,15 (0,3) 0,0 0,0

Euro R$ 4,26 (0,2) (4,3) (4,3)

Ouro $1.287,50 0,1 0,4 0,4

* Dia anterior, exceto Ásia
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Cyrela (CYRE3) – Prévia operacional do 4T18 mostra forte crescimento nos lançamentos e 
vendas sobre o 4T17 

A companhia divulgou sua prévia operacional do 4T18 com os seguintes destaques: 

• No 4T18 os lançamentos totalizaram R$ 2,71 bilhões (+113,1% sobre o 4T17). A parte 

da Cyrela somou R$ 1,82 bilhão, contra R$ 786 milhões no 4T17. 

• No ano, os lançamentos totais acumularam R$ 5,04 bilhões, aumento de 65% sobre 

2017. Os lançamentos da Cyrela foram R $3,44 bilhões, contra R$ 2,15 bilhões de 2017.  

• As vendas totais cresceram 94,6% no comparativo trimestral, somando R$ 2,44 bilhões 

(R$ 1,48 bilhão no alto padrão) contra R$ 1,25 bilhão. Das vendas realizadas no 4T18, R$ 

1,78 bilhão foram de lançamentos, indicando que o mercado vem absorvendo bem os 

novos lançamentos.  

• O índice de Velocidade de Vendas sobre a Oferta (VSO) acumulado em 12 meses, 

melhorou no 4T18, passando de 39,4% no 3T18 (12m) para 45,1% no último trimestre.  

No 3T18, a Cyrela registrou prejuízo de R$ 94,1 milhões e no acumulado de 9 meses a perda 

foi de R$ 147,9 milhões.  

As principais empresas do setor já visualizam uma recuperação do setor nesta primeira 

metade de 2019. Nossa expectativa é uma melhora do setor a partir do segundo semestre, 

com a definição de regras mais claras para o crédito, etc.  

Na sexta-feira a ação CYRE3 encerrou cotada a R$ 16,55 acumulando alta de 7,0% no ano. 

Em 2018 a ação subiu 26,6%. 

Obs: A companhia divulgará os resultados de 2018 no dia 21 de março e a teleconferência 

de resultados acontecerá no dia 22/03. 

 

 

 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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OI (OIBR3 e OIBR4) – Exercício de preferência de novas ações gera R$ 1,898 bilhão em 
aumento de capital 

A Oi divulgou o resultado da primeira etapa do processo de aumento de capital da 

companhia. 

• No período de exercício de preferência para compra das novas ações ordinárias, foram 

vendidas 1,53 bilhão de papéis, ao preço unitário de R$ 1,24, o que resultou em um aporte 

de R$ 1,898 bilhão. Desse total de ações, 856,519 milhões de papéis foram adquiridas por 

titulares de American Depositary Receipts (ADRs). 

Durante o período, que se encerrou em 04 de janeiro, os titulares do direito de preferência 

manifestaram interesse firme para comprar sobras no total de 91,322 milhões de papéis, o 

que resulta em um aporte adicional de R$ 113 milhões. Os pedidos foram atendidos 

integralmente, já que há mais ações sobrando para serem vendidas no aumento de capital. 

Quem manifestou interesse em adquirir sobras será notificado no dia 15 deste mês, e a 

operação será integralizada no dia 18. O conselho realizará reunião para confirmar a 

subscrição das sobras no dia 21. Para os detentores de ADS, a Oi utilizou a taxa de câmbio 

de R$ 3,8934 por dólar, e assim, o preço de subscrição por ADS foi de US$ 1,5924. Os 

acionistas receberão US$ 0,4375 de reembolso por cada ADS Ordinária subscrita na 

operação como montante excedente. 

Na sexta-feira a ação OIBR3 encerrou cotada a R$ 1,43 e a OIBR4 a R$ 1,48. 

 

CCR (CCRO3) - Assinatura do contrato de concessão da Rodovia de Integração do Sul 

A CCR informou na noite da última sexta-feira, que assinou o contrato de concessão da 

Rodovia de Integração do Sul, que inclui trechos das BRs 101, 290 (Porto Alegre a Osório), 

386 (entre Canoas a Carazinho) e 448 (Rodovia do Parque) com 473,4 km. 

Este leilão foi realizado no dia 1 de novembro/2018, sendo que a CCR venceu apresentando 

um deságio de 40,5% sobre a tarifa básica, que terá um valor de R$ 4,30545 (referência de 

julho/2018) a ser cobrado em ambos os sentidos da rodovia.  O prazo da concessão é de 30 

anos e estão previstos investimentos de R$ 7,8 bilhões neste período. 

Esta é uma boa notícia para a CCR, que amplia e “rejuvenesce” seu portfólio de ativos com 

esta nova concessão. 

Nossa recomendação para CCRO3 é de Compra com Preço Justo de R$ 13,00/ação. 
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Braskem (BRKM5) - Vitória no Carf 

Segundo publicou hoje o jornal Valor, a Braskem venceu um processo contra a Receita 

Federal na 1ª Turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

(Carf).  A maior instância do órgão deliberou que a empresa não fez uso incorreto de saldos 

de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa para o pagamento de débitos tributários, 

com base na Medida Provisória nº 470/2009. 

Apesar de ainda caber recurso, esta é uma notícia positiva para a Braskem, que reduz o 

risco neste processo, cujo valor pode superar R$ 1 bilhão. 

Nossa recomendação para BRKM5 é de COMPRA com Preço Justo de R$ 62,00/ação, 

indicando um potencial de alta em 34%.  Nos últimos doze meses, BRKM5 subiu 8,8% e o 

Ibovespa teve uma valorização de 18,0%. 

 

Petrobras Distribuidora (BRDT3) - Recebimento de parcelas da dívida com a Eletrobras 

A Petrobras Distribuidora comunicou na sexta-feira, após o pregão, o recebimento de mais 

um valor dentro dos Instrumentos de Confissão de Dívida (ICD), assinados no ano passado 

com a Eletrobras e suas controladas distribuidoras de energia. 

Desta vez, o pagamento foi feito pela Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre), no 

valor de R$ 53,1 milhões, quitando antecipadamente toda sua dívida.  A empresa já 

recebeu R$ 1.658,4 milhões referente a estes ICDs. 

Estes recebimentos são muito positivos para a Petrobras Distribuidora, pois além de elevar 

o caixa da empresa, tem impacto direto no resultado, por se tratar de dívidas já 

provisionadas. 

Estes ICDs foram assinados em abril/2018, entre a BR Distribuidora e a Eletrobras, em 

conjunto com várias de suas controladas (Eletrobras Amazonas, Eletrobras Roraima, 

Eletrobras Rondônia e Eletrobras Acre), para o pagamento de dívidas com valor atualizado 

de R$ 4,6 bilhões.  Estas dívidas, decorrentes do fornecimento de combustíveis para a 

geração de energia, serão quitadas em 36 prestações mensais (sem carência), atualizadas 

por taxas de mercado, tendo garantia da Eletrobras até que as empresas sejam 

privatizadas. 

BRDT3 está sendo negociada com múltiplos Preço/Lucro de 17,4x para os resultados 

projetados pelo mercado (Bloomberg) para 2018 e 15,9x em 2019.  O Preço Justo médio é 

de R$ 25,27 por ação, indicando um potencial de baixa em 2%.  Nos últimos doze meses, 

esta ação subiu 60,4%. 
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Boletim Focus – Mercado aumenta ligeiramente suas estimativas para inflação e PIB em 
2019 

Dentre as alterações contidas no Boletim Focus no último Boletim Focus desta segunda-

feira, destaque para a ligeira elevação das estimativas para o IPCA de 2019, assim como as 

atualizações dos últimos 5 dias. Para o PIB, a mediana das estimativas também mostrou 

crescimento. Para a Taxa de Câmbio e por fim, para a Meta da Taxa Selic, as projeções 

permaneceram estáveis. 

Com isso, para 2019, as expectativas para o IPCA ficaram em 4,02%, o PIB em 2,57%, Taxa 

de Câmbio R$/US$ 3,80 e a Meta da Taxa Selic em 7,00% a.a. 

A mediana do agregado para a produção industrial se mostrou estável, sugerindo 

crescimento de 3,04% em 2019. Para os demais indicadores de relevância, não houve 

alteração em relação às estimativas anteriores. 

Destaques do Boletim Focus publicado na segunda-feira, para 2019: 

• IPCA: 4,02%; 

• IPCA (atualização dos últimos 5 dias): 4,02%; 

• PIB: 2,57%;  

• Taxa de Câmbio: R$/US$ 3,80; 

• Meta Taxa Selic: 7,00% a.a. 

Inflação segue comportamento benigno. Para 2019, a mediana das estimativas de 

mercado para o IPCA mostrou ligeiro crescimento, passando de 4,01% para 4,02%, 

demostrando o comportamento benigno influenciado principalmente pela ociosidade ainda 

presente na economia doméstica. As atualizações dos últimos 5 dias úteis apontaram para 

a mesma direção, sugerindo crescimento de 4,02% ante 4,00%. 

Para os anos subsequentes (2020, 2021 e 2022), o mercado manteve suas estimativas 

estáveis, sugerindo inflação de 4,00%, 3,75% e 3,75%, respectivamente. 

Estes resultados corroboram com o comunicado da última reunião do Copom, que 

reconheceu a trajetória benigna da inflação, com os núcleos em níveis apropriados. 

Lembramos 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 2019 e 2020, definidas anteriormente, continuam sendo de 4,25% e 4,00%, 

respectivamente, com o mesmo intervalo de tolerância. 
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Segundo o IBGE, o IPCA encerrou 2018 abaixo do centro da meta estabelecida pelo Banco 

Central (+4,50%), em dezembro a variação foi de 0,15% com o indicador acumulando alta 

de 3,75%. Influenciou positivamente para o comportamento benigno da inflação, a 

ancoragem das expectativas combinada à retomada gradual da atividade, aos reajustes 

salarias contidos, e mais recentemente à forte descompressão observada dos preços de 

combustíveis. Para os próximos meses, a inflação ao consumidor deverá continuar se 

beneficiando da ociosidade ainda presente na economia bem como da expectativa de safra 

volumosa de grãos. 

Já o IPCA-15, em dezembro, registrou deflação de 0,16%, o resultado ficou abaixo da 

mediana do mercado (-0,12%), demonstrando o cenário benigno de inflação. Com o 

resultado, o IPCA-15 acumulou alta de 2,4% no ano e 3,0% nos 12 meses. 

Estimativas PIB e produção industrial inalteradas. A mediana das estimativas para o PIB de 

2019 apontou para um crescimento de 2,57%, ligeiramente maior a frente da última 

apuração de 2,53%. Para 2020, 2021 e 2022 o mercado manteve suas estimativas, 

sugerindo crescimento de 2,50% para todos os períodos. 

O PIB do 3T18 registrou crescimento de 0,8% frente ao 2T18 (elevação de 0,2%), sem ajuste 

sazonal, segundo dados divulgados pelo IBGE. Na comparação interanual, o PIB avançou 

1,3% e no acumulado de 4 trimestres a alta foi de 1,4%.  

A produção industrial em novembro registrou um tímido crescimento de 0,1% e a perda de 

tração dos indicadores coincidentes da indústria sugerem arrefecimento no indicador, o 

que sugere um nível de crescimento mais comedido para o PIB do 4T18. 

As estimativas para a produção industrial para 2019 se mostraram estáveis, sugerindo 

crescimento de 3,04%. Para os anos subsequentes (2020,2021 e 2022), a mediana das das 

projeções permaneceram estáveis apontando para um crescimento de 3,00%. 

Taxa Selic em 7,00% para 2019. Na última reunião do Copom em 2018, o colegiado decidiu 

pela manutenção da Taxa Selic em 6,5%, apontando a melhora no balanço de riscos, esse 

comportamento vem influenciando as estimativas para 2019, cuja taxa, na última apuração, 

mostrou comportamento estável ao sugerir uma Selic de 7,00%. Para 2020, 2021 e 2022 a 

taxa seguiu estável em 8,00%. 

Em sua última reunião o Copom reconheceu a trajetória benigna da inflação corrente, com 

as medidas de núcleos em níveis aceitáveis. Destaque para o reconhecimento da melhora 

no balanço de riscos, com o arrefecimento dos riscos de incerteza em relação à 

continuidade de reformas econômicas e elevação do risco baixista ligado à ociosidade da 

economia.  
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Taxa de câmbio segue depreciada. Para a Taxa de Câmbio, não houve alteração na 

mediana das estimativas para 2019, ficando em R$/US$ 3,80. Para os anos de 2020, 2021 e 

2022 também não houve alteração, com a taxa estável em R$/US$ 3,80, R$/US$ 3,85 e 

R$/US$ 3,90, respectivamente.  
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões) e variação do Ibovespa M/M 
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Fluxo Ibovespa

Fluxo de Capital Estrangeiro 

 9/1/19 30 dias Mês Ano

Saldo 63,5 (5.074,7) (1.138,6) (1.138,6)
Fonte: B3  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 

-220.000
-190.000
-160.000
-130.000
-100.000

-70.000
-40.000
-10.000
20.000
50.000
80.000

110.000
140.000
170.000
200.000

Investidores Não Residentes Investidores Insitucionais

 

FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 116.852 319.044

Venda 277.039 165.598

Líquido -160.187 153.446

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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DADOS RELEVANTES 

Oscilações 01 dia Janeiro 2019

CDS Brasil 5 anos -0,01% -11,14% -11,34%

Minerio de Ferro 0,00% 3,36% 3,17%

Petroleo Brent -1,80% 10,39% 8,16%

Petroleo WTI -2,02% 11,32% 8,62%
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

Terça-feira 09:00 BR Vendas  a  varejo (m/m) Novembro -0,4%

15/01/2019 09:00 BR Vendas  no varejo (a/a) Novembro 1,9%

09:00 BR Venda ao varejo aml iado (M/M) Novembro -0,2%

09:00 BR Vendas  no varejo (a/a) Novembro 6,2%

11:30 EUA Índice Empire State de manufatura  em NY Janeiro 12,00 10,9

11:30 EUA Demanda fina l  IPP M/M Dezembro 0,00 0,1%

11:30 EUA IPP exceto a l imentos  e energia  (m/m) Dezembro 0,00 0,3%

11:30 EUA IPP Ex a l imentos , energia , negociação M/M Dezembro 0,3%

11:30 EUA Demanda fina l  IPP A/A Dezembro 2,5%

11:30 EUA IPP exceto a l imentos  e energia  (a/a) Dezembro 2,7%

11:30 EUA IPP Ex a l imentos , energia , negociação A/A Dezembro 2,8%

08:00 EURO Balança comercia l  (Sazonal ) Novembro 12,5 bi

08:00 EURO Balança comercia l  (não sazonal ) Novembro 14,0 bi

Quarta-feira 08:00 BR FGV - IGP-10 (m/m) Janeiro -1,23%

16/01/2019 08:00 BR FGV: IPC-S (m/m) 15/jan 0,44%

08:00 EUA Vendas  no varejo exc auto (m/m) Dezembro 0,20% 0,20%

08:00 EUA Vendas  no varejo exc auto e gás Dezembro 0,50%

08:00 EUA Vendas  no varejo Grupo de controle Dezembro 0,40% 0,90%

17:00 EUA Fed - Livro Bege

19:00 EUA TIC - Fluxo l íquido total  de compra/venda ativos  EUA Novembro 42,0 bi

19:00 EUA TIC - Fluxo compra/venda de ativos  no longo prazo Novembro 31,3 bi

Quinta-feira 08:30 BR Atividade econômica - IBC-Br (m/m) Novembro 0,02%

17/01/2019 08:30 BR Atividade econômica IBC-Br (a/a) Novembro 2,99%

11:30 EUA Construção de casas  novas  (m/m) Dezembro -0,90% 3,2%

11:30 EUA Alvarás  de construção (m/m) Dezembro -3,60% 5,0%

11:30 EUA Licenças  para  construção Dezembro 1280 mi l 1328 mi l

11:30 EUA Construção de casas  novas Dezembro 1245 mi l 1256 mi l

11:30 EUA Novos  pedidos  seguro-desemprego 12/jan

11:30 EUA Seguro-desemprego 05/jan

08:00 EURO Produção de construção (m/m) Novembro -1,6%

08:00 EURO Produção de construção (a/a) Novembro 1,8%

08:00 EURO IPC principal  (a/a) Dezembro 1,0%

08:00 EURO IPC (m/m) Dezembro -0,2%

08:00 EURO IPC (a/a) Dezembro 1,9%

Sexta-feira 12:15 EUA Produção industria l  (m/m) - AS Dezembro 0,6%

18/01/2019 12:15 EUA Produção manufatureira  (SIC) Dezembro 0,0%

07:00 EURO Conta corrente (sazonal ) Novembro 23,0 bi
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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. 


