29 de março de 2018

MERCADOS
Bolsa

Índices, Câmbio e Commodities

Após uma queda forte na quarta-feira num dia tenso entre governo e
Senado, o Ibovespa mostrou recuperação com alta de 2,70% ontem,
marcando 94.389 pontos. O giro financeiro foi de R$ 16,6 bilhões. O clima
ruim da véspera foi amenizado após a promessa de reconciliação entre Jair
Bolsonaro e Rodrigo Maia e a decisão de envolvimento do ministro Paulo
Guedes na articulação política. Está marcada para a próxima semana uma
reunião entre o ministro e parlamentares para discussão da pauta da
Previdência. A agenda de hoje vem carregada com a taxa de desemprego
em fevereiro no Brasil em 12,4%, um pouco abaixo do esperado. Nos EUA,
saem diversos dados de pouca relevância para nosso mercado. As bolsas lá
de fora mostram alta e aqui dentro deverá seguir o mesmo rumo, com a
rápida aproximação do governo com os parlamentares.
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Os juros no curto prazo (jan/25) fecharam em 6,495%, ante 6,566% na
véspera e para jan/25 o DI caiu de 9,052% para 8,74%.
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A recuperação da bolsa refletiu no câmbio que encerrou o dia em queda de
2,33% passando de R$ 3,9952 na véspera para R$ 3,9020.
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ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES
Sabesp (SBSP3) – Forte resultado do 4T18 acima do esperado
A Sabesp registrou no 4T18 um lucro líquido de R$ 1,5 bilhão, com crescimento de 146% em
relação ao lucro de R$ 613 milhões do 4T17, reflexo da melhora dos resultados operacional e
financeiro entre os trimestres. Com isso a companhia conseguiu reverter a queda do lucro
acumulada até os nove primeiros meses e fechou 2018 com um crescimento de 12,5% do lucro
líquido que totalizou R$ 2,84 bilhões.
Um resultado trimestral acima do esperado e que deve refletir no comportamento das ações
hoje. Cotadas a R$ 41,00/ação (valor de mercado de R$ 28,0 bilhões) suas ações registram alta
de 30,2% este ano. Nesse preço os múltiplos para 2019 são: P/L de 10,0x e VE/EBITDA de 6,2x.
Temos recomendação de compra para SBSP3 com preço justo de R$ 52,00/ação, que traz um
potencial de alta de 26,8%.
Destaques Financeiros de 2018
A Receita Líquida cresceu 10,1% para R$ 16,1 bilhões, sensibilizada por acréscimo de tarifas
(+7,9% desde nov/17 e +3,5% desde jun/18); aumento de 1,5% no volume faturado total; e o
acordo com o município de Guarulhos, que gerou um acréscimo de R$ 800 milhões na receita
operacional.
Os custos e as despesas administrativas e comerciais cresceram 2,8% em percentual abaixo da
inflação e do crescimento das receitas, contribuindo positivamente para a melhora do
resultado operacional e das margens.
O EBITDA ajustado registrou crescimento de 24,1% e somou R$ 6,54 bilhões. A margem
EBITDA ajustada elevou-se de 36,1% em 2017 para 40,7% em 2018.
Ao final do 4T18 a dívida líquida da Sabesp era de R$ 11,3 bilhões, com crescimento de 12% em
relação ao trimestre anterior. Sua alavancagem caiu de 1,8x no 3T18 para 1,7x ao final de
dezembro de 2018.
Em 2018 o investimento realizado foi de R$ 4,2 bilhões, sendo de R$ 2,3 bilhões em água e R$
1,9 bilhão em esgoto. Para o período de 2019 a 2023, a Sabesp planeja investir diretamente
cerca de R$ 18,7 bilhões, sendo R$ 7,7 bilhões em água e R$ 11,0 bilhões em coleta e
tratamento de esgoto.
Com base no resultado de 2018 o Conselho de Administração aprovou o pagamento de juros
sobre o capital próprio (JCP) em 28 de junho de 2019, no valor de R$ 792,2 milhões,
correspondentes a R$ 1,15900/ação ordinária. Terão direito os acionistas em 29 de abril de
2019, e as ações passam a ser negociadas ex-juros a partir de 30 de abril de 2019. Com base na
cotação de R$ 41,00/ação o retorno líquido é de 2,4%.
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Taesa (TAEE11) – Bom lucro no 4T18 acima do esperado
A Taesa registrou no 4T18 um lucro líquido (IFRS) de R$ 327,1 milhões, acima do esperado,
com crescimento de 17,8% em relação aos R$ 277,6 milhões do 4T17. Os índices de inflação,
que impactam diretamente as receitas da companhia, registraram aumento na comparação de
doze meses, com destaque para o IGP-M que trouxe um imacto de mais de R$ 470 milhões na
receita de correção monetária. Nesse contexto o lucro líquido de 2018 cresceu 65,3% ante
2017 totalizando R$ 1,1 bilhão.
Suas units fecharam cotadas a R$ 24,63 (valor de mercado de R$ 8,5 bilhões) com alta de 4,4%
este ano. Nesse preço os múltiplos para 2019 são: P/L de 11,0x e VE/EBITDA de 10,1x. O preço
justo de R$ 28,00/unit traz um potencial de alta de 13,7%.

Destaques de 2018
A Receita Líquida Regulatória totalizou R$ 1,53 bilhão em 2018, com queda de 12,0% em
relação a 2017, explicado principalmente pelo corte de 50% na RAP em algumas concessões
nos ciclos 2017/18 e 2018/19.
Os custos e despesas operacionais apresentaram um aumento de 11,5% em 2018, acima da
inflação, devido principalmente a efeito não recorrente no trimestre. Com isso, o EBITDA
Regulatório de 2018 fechou em R$ 1,3 bilhão, 15% menor que 2017 e com uma margem
EBITDA de 85,5% (versus 88,5% em 2017). Excluindo os efeitos não recorrentes do trimestre a
margem EBITDA de 2018 seria de 86,6%.
A Taesa apresenta um desempenho operacional consistente ao longo dos anos. A taxa de
disponibilidade das suas linhas de transmissão para 2018 foi de 99,94%, o que reforça o
compromisso da companhia em manter a qualidade na operação e manutenção dos ativos que
opera.
Ao final do 4T18 sua dívida líquida era de R$ 2,4 bilhões, equivalente a 1,7x o EBITDA, acima
de 1,5x de set/18, com uma posição de caixa de R$ 824 milhões, demonstrando um sólido perfil
financeiro e indicando que a companhia continua preparada para as oportunidades de
crescimento.
A companhia deve distribuir dividendos remanescentes de R$ 57,2 milhões, equivalentes a R$
0,17/Unit e com retorno de 0,7%. Com isso o payout em 2018 foi de 89,9%.
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Copel Energia (CPLE6) – Lucro do 4T18 melhor que o esperado
A Copel Energia registrou um lucro líquido de R$ 390,8 milhões no 4T18, acima do esperado,
acumulando em 2018 um lucro líquido de R$ 1,44 bilhão, com crescimento de 29,1% em
relação ao lucro de R$ 1,12 bilhão de 2017.
Este ano as CPLE6 registram alta de 17,5% para uma cotação de R$ 35,90/ação,
correspondente a um valor de mercado de R$ 9,8 bilhões. Os múltiplos para 2019 são: P/L de
6,7x e VE/EBITDA de 5,5x, competitivos, em relação aos seus pares. O preço justo de R$
40,00/ação traz um potencial de alta de 11,4% para suas ações.

Destaques de 2018
Os custos e as despesas operacionais cresceram 5,8% para R$ 12,7 bilhões, em percentual
abaixo do crescimento das receitas (+6,5%) e que somaram R$ 14,9 bilhões. Nesse contexto o
resultado operacional da Copel cresceu 40,4% para R$ 2,0 bilhões.
O EBITDA de 2018 somou R$ 3,2 bilhões, 9,4% acima dos R$ 2,9 bilhões de 2017. Anesta base
de comparação a margem EBITDA cresceu 2,7pp para 21,0%.
Ao final de dezembro de 2018 a dívida líquida da companhia era de R$ 9,2 bilhões, acima de R$
8,8 bilhões no 3T18, com alavancagem de 3,1x o EBITDA.
Em 2019, a Copel pretende realizar investimentos de R$ 2,0 bilhões, com queda de 22,4% em
relação a 2018, com destaque para o segmento de distribuição, com investimentos planejados
no montante de R$ 836 milhões. Os empreendimentos de geração e transmissão vão receber
R$ 854 milhões que serão alocados, basicamente, na conclusão das obras em curso.
Com base no resultado de 2018 será proposta em AGO, a distribuição complementar de R$
113,1 milhões na forma de dividendos, equivalente a um retorno de 1,1%.
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Gafisa (GFSA3) – A companhia registrou prejuízo líquido de R$ 418,5 milhões em 2018,
impactado pelo valor dos impairments e gastos com a reestruturação
O custo maior da reestruturação foi aplicado no 4T18, o que poderá abrir o caminho para a
retomada da recuperação da empresa a partir deste ano, com nova gestão e um mercado
imobiliário mostrando sinais de melhora.
Principais acontecimentos em 2018 e início de 2019:
•
Em fevereiro, foi concluído o aumento de capital no valor de R$ 250,8 milhões, reforçando
o caixa da empresa;
•
No final de setembro houve a troca de gestão da companhia e no 4T18, o início da
restruturação com foco na readequação da estrutura e gastos, incluindo o fechamento da filial
do Rio de Janeiro, a mudança de sede e a revisão de processos.
•
A expectativa é que as medidas já implementadas e outras ainda a serem executadas,
poderão gerar uma economia total de cerca de R$ 110 milhões por ano. Segundo a empresa, as
principais reduções identificadas foram as seguintes;


Redução de pessoal em cerca de 50%: aproximadamente R$ 50 milhões/ano;



Marketing: R$ 40 milhões/ano;



TI: R$ 18 milhões/ano;



Mudança de sede: R$ 4 milhões/ano;



Gastos com stand de vendas: R$ 4 milhões, entre outros.

A empresa destaca que parte destes ganhos já se materializaram ao longo dos meses de
novembro e dezembro/18, e que ficarão mais evidentes a partir dos próximos trimestres.
Outro ponto importante é que os impairments nos valores de terrenos, estoques e o ágio de
remensuração de investimento em Alphaville e a reversão/lançamento de provisões entre
outros ajustes, foram contabilizados no 4T18, afetando negativamente o resultado em R$ 276
milhões.
É importante notar que os ajustes mais pesados já foram realizados nestes últimos meses, o
que, somado a uma expectativa de melhora, ainda que gradual do mercado imobiliário e a volta
de novos lançamentos e retomada das vendas e uma nova gestão, poderão novamente colocar
a Gafisa no caminho de uma recuperação firme nos resultados. O cenário econômico segue
favorável e o mercado imobiliário já mostra alguns sinais de melhora, nos preços de imóveis,
demanda e preços de locação de corporativos.
Outros destaques:
•

A empresa encerrou 2018 com uma posição de caixa de R$ 137,2 milhões.
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•
Em dez/18 o saldo de recebíveis ficou em R$ 1,2 bilhão, redução de 19% em relação ao
3T18. Desse total, R$642 milhões já foram reconhecidos no balanço, com previsão de
recebimento de aproximadamente R$468 milhões em 2019.
•
A geração de caixa no trimestre foi positiva em R$ 13,7 milhões, devido ao maior controle
de gastos no trimestre, resultado do processo de turnaround.
•
A dívida líquida em dez/18 era de R$ 752 milhões, queda de 21% em relação ao final de
2017. A alavancagem, medida pela relação dívida líquida sobre patrimônio líquido, subiu para
153% ao final de 2018, impactada principalmente pelo resultado negativo do período e pelos
impairments realizados. Excluindo os financiamentos de projetos, a relação dívida líquida
sobre patrimônio líquido foi de 45%. Segundo a empresa, estão sendo avaliadas alternativas de
funding para readequar a estrutura de capital da Gafisa.
•
Em dez/18, a dívida de curto prazo somou R$ 348,4 milhões, ou 39% do total da dívida,
comparado a 51,5% ao final do 4T17.
•
Em 2018 a Companhia amortizou cerca de R$ 639,4 milhões das dívidas contratadas e no
final do ano, o custo médio da dívida consolidada era de 11,44% ao ano, ou 178,2% do CDI
acumulado em 2018.
•
Lançamentos - No 4T18, lançamento de apenas um empreendimento, o Scena Tatuapé,
com VGV total de R$ 118,9 milhões. No ano, os lançamentos somaram R$ 728,7 milhões 31,5%
superior a 2017. No 4T18, a previsão era de mais 3 lançamentos com VGV de
aproximadamente R$ 320 milhões, postergados para 2019.
•
Vendas – No 4T18, as vendas brutas totalizaram R$ 153,4 milhões, uma redução de
18,5% na comparação trimestral e 29,3% na anual. No acumulado do ano, as vendas brutas
somaram R$ 1,04 bilhão em 2018 contra R$ 1,13 bilhão no mesmo período do ano anterior.
•
Distratos - O distratos que tanto penalizaram as incorporadoras nos últimos anos,
reduziram-se significativamente ao longo do ano na Gafisa. O volume médio mensal de
distratos passou de R$ 34 milhões em 2017 para R$1 9 milhões em 2018. A expectativa é que
essa tendência de queda se mantenha em 2019, com a aprovação da lei que regulamenta
distratos. De acordo com a nova legislação, as incorporadoras podem reter até 50% dos valores
pagos pelo consumidor em caso de desistência da compra, conferindo maior segurança jurídica
ao setor.
•
Vendas líquidas de distratos - As vendas líquidas alcançaram R$ 95 milhões no 4T18.
Já no acumulado do ano, o valor foi de R$ 813,2 milhões, o que representa um incremento de
12,9% em relação ao ano de 2017.
•
VGV potencial para venda - O VGV em estoque é de R$ 1,2 bilhão, com maior
concentração em unidades residenciais localizadas em São Paulo e com maior liquidez de
mercado (73% do VGV total em estoque).
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•
Outros indicadores e dados como: Vendas Sobre Oferta (VSO), estoque de imóveis
para venda, entrega de projetos e banco de terrenos, indicam que uma tendência de melhoria
nos números futuros da Gafisa.
•
Receita Líquida – Total de R$ 960,9 milhões em 2018, aumento de 22% em relação a
2017, resultado do maior volume de vendas e evolução de obras no período. No 4T18, 30,5%
da receita líquida está relacionada a empreendimentos lançados ao longo do ano de 2018,
refletindo a assertividade dos lançamentos.
•
Margem Bruta – No 4T18, a margem bruta foi impactada por provisões no valor de R$
63,1 milhões decorrentes do impairment realizado em determinados terrenos e em unidades
em estoque. Expurgando o efeito destes ajustes, o lucro bruto ajustado recorrente obtido no
4T18 foi de R$ 46,9 milhões ante um montante de aproximadamente R$ 91,6 milhões no 4T17.
No acumulado do ano, o lucro bruto ajustado recorrente foi de R$ 290,8 milhões em 2018, o
que equivale a mais que o dobro do valor reportado em 2017. A margem bruta ajustada
recorrente foi de 30,3% em 2018, 12 p.p acima do apresentado em 2017.
•
Despesas com Vendas - No 4T18, as despesas com vendas, gerais e administrativas
somaram R$ 6,6 milhões, 85% abaixo do 3T18 e 86% abaixo do 4T17. Em 2018, estas despesas
totalizaram R$ 141 milhões, 22% abaixo de 2017. Destaque para a redução de 45% nas
despesas com vendas em relação ao 3T18, totalizando R$ 11,4 milhões, explicada pela redução
de gastos com: i) marketing de produto e despesas com vendas, resultado dos ganhos auferidos
no processo de turnaround ao longo do 4T18; e ii) corretagem e comissão de vendas, refletindo
o menor volume de vendas no período. No ano de 2018, a redução foi de 4% em relação a 2017.
•
EBITDA Ajustado - O EBITDA ajustado recorrente (excluindo o impairment de estoques,
terrenos e software, despesas com demandas judiciais e a perda na realização de investimento
da Alphaville) foi positivo em cerca de R$127 milhões em 2018 comparado ao valor negativo
de R$50,8 milhões em 2017. No 4T18, o EBITDA ajustado segundo o mesmo critério foi
positivo em R$29,3 milhões, 34% abaixo do 4T17.
•
Resultado Financeiro - O resultado financeiro líquido no 4T18 foi negativo em R$ 22,3
milhões, comparado ao resultado financeiro líquido negativo de R$24,3 milhões no 4T17. No
acumulado do ano, o resultado financeiro líquido acumulado foi negativo em R$ 80,5 milhões
versus o prejuízo líquido de R$ 107,3 milhões registrado em 2017.
•
Resultado Líquido – No 4T18, o resultado líquido de R$ 297,0 milhões e no acumulado
do ano a perda foi de R$ 418,5 milhões.
Observação: Se excluídos os efeitos das despesas judiciais e o resultado dos impairments de
estoques, terrenos, softwares e do ágio da participação em Alphaville o resultado do 4T18 teria
sido positivo em R$ 11,6 milhões e no ano, de R$ 66,2 milhões.
Ontem a ação encerrou cotada a R$ 8,96 acumulando desvalorização de 47,0% no ano e 8,8%
neste mês. No dia o papel ficou estável. O valor de mercado da companhia atualmente é de R$
356,5 milhões.
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JBS (JBSS3) – Lucro líquido de R$ 563 milhões no 4T18
A JBS registrou um lucro líquido de R$ 563 milhões no 4T18, que se compara ao prejuízo
líquido de R$ 452 milhões do 4T17. Nesta base de comparação a receita líquida cresceu 11%
para R$ 47,3 bilhões e o EBITDA ajustado cresceu 6% para R$ 3,4 bilhões.
Ao preço de R$ 15,47/ação (valor de mercado de R$ 42,2 bilhões) suas ações registram alta de
33,5% este ano. O preço justo de R$ 18,00/ação (média Bloomberg) embute um potencial de
alta de 16,4% para seus papéis, que estão sendo negociados com P/L e VE/EBITDA para 2019
de, respectivamente, 9,3x e 5,9x.
Destaques de 2018
A receita líquida cresceu 11,3% para R$ 181,7 bilhões, e o lucro bruto totalizou R$ 26,3 bilhões
(+10,8%) com margem bruta estável em 14,5%.
O EBITDA ajustado somou R$ 14,8 bilhões, 10,7% superior a 2017, com margem EBITDA
também estável em 8,2%. O lucro líquido ajustado somou R$ 1,6 bilhão enquanto o reportado
foi de R$ 25 milhões.
Ao final do 4T18 a dívida líquida da JBS era de R$ 47,3 bilhões (3,2x o EBITDA) abaixo de R$
45,3 bilhões do 4T17 (3,4x o EBITDA).

Vale (VALE3) – Redução nas vendas em 2019
A empresa informou ontem em teleconferência realizada durante o pregão, a respeito dos
efeitos prováveis nas vendas em 2019, decorrentes do acidente na Mina Córrego do Feijão,
ocorrido em janeiro último.
As vendas de minério de ferro, prejudicadas pelo fechamento de várias minas, devem ficar
entre 307 e 332 milhões de toneladas em 2019. A expectativa de produção anterior era de
400 milhões de toneladas, o que indicava vendas de 382 milhões de toneladas. Portanto, a
redução das vendas ficará entre 50 e 75 milhões de toneladas.
Considerando o preço médio do 4T18, para estas estimativas de redução nas vendas, a perda
de receita ficaria entre US$ 3,4 bilhões e US$ 5,1 bilhões, valores equivalentes a 9,4% e 14,0%
da receita líquida consolidada auferida pela Vale em todo ano passado.
No entanto, a perda na receita deve ser menor, dado que os preços do minério subiram
consideravelmente no 1T19 e pode ter novas altas, se a Vale deixar de suprir o mercado. O
preço do médio do minério negociado na China no 1T19 (código Bloomberg ISIX62IU), até o dia
28/março, foi de US$ 79,19 por tonelada, valor 12,9% maior que 4T18.
As reduções estimadas na produção são decorrentes da paralisação das minas de
Feijão/Fábrica/Vargem Grande (capacidade de 40 milhões toneladas), Brucutu (30 milhões t.),
Timbopeba (13 milhões t.) e Alegria (10 milhões t.), totalizando 93 milhões de toneladas.
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As provisões para perdas serão realizadas já a partir do 1T19. Neste trimestre já serão
provisionados R$ 5 bilhões para descaracterização das barragens a montante. Este valor é
equivalente a 34,5% do lucro líquido no 4T18.
Nossa recomendação para VALE3 é de Compra com Preço Justo de R$ 56,00/ação, indicando
um potencial de alta em 14%. Este ano, VALE3 caiu 3,3%, mas o Ibovespa teve uma valorização
de 7,4%.

Suzano (SUZB3) – Suzano Day
Ontem (28) a Suzano fez a sua reunião anual com analistas e investidores, o Suzano Day. Na
reunião companhia destacou principalmente as sinergias esperadas a partir da fusão com a
Fibria, as quais podem exceder o valor previamente informado pela própria Suzano, em função
das iniciativas em curso e de uma análise mais aprofundada dos ganhos potenciais, de modo
que o mapeamento ainda não foi encerrado.
Destaques da Reunião:
•
Sinergias Operacionais: R$ 800 milhões a R$900 milhões, sendo de 40% em 2019, 90%
em 2020 e 100% a partir de 2021;
•
Sinergias Fiscais: R$ 2 bilhões ao ano, ao longo de uma década – sendo R$ 1,2 bilhão de
Despesa anual dedutível média e R$ 800 milhões de Dedução fiscal anual média;
•

Área Industrial: Ganhos relacionados a unificação dos processos entre Fibria e Suzano;

•
Área Florestal: Otimização no fornecimento de madeira; opção de direcionar fábricas para
mercados específicos, visando a redução de custos logísticos; Por exemplo a fábrica de
Imperatriz (MA) abastecendo o mercado americano, a restrição parte da validação da celulose
pelos clientes;
•
Mercado de Celulose: Demanda global crescendo em torno de 1,4 milhão de toneladas
ano, com destaque para a fibra curta (hardwood), cujo crescimento médio será de
aproximadamente 1,0 milhão de toneladas ano;
A companhia também destacou que a demanda global ainda seguirá suportada pelo mercado
chinês, com destaque para o consumo de tissue (fraldas e absorventes) e papel reciclado. Além
disso, apontou o fechamento de máquinas de tissue devido às restrições ambientais impostas.
•

Tissue e Fluff: 47% da demanda global, crescimento de 2,9% até 2030;

•

Papel e Papelcartão: crescimento de 1,5% ao ano até 2030;

Por fim, a companhia destacou as projeções de CAPEX, prevendo crescimento total de R$ 6,4
bilhões, dos quais R$ 4,0 bilhões referem-se à manutenção. Do salto do CAPEX 2019, no valor
total de R$ 2,4 bilhões, compreende investimentos remanescentes em projetos anteriormente
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divulgados, tais como as aquisições de terras e florestas da Duratex S.A., e o investimento em
ativos logísticos de portos, bem como eventuais novos investimentos em terras e florestas.
Ontem a ação SUZB3 encerrou cotada a R$ 46,40 acumulando valorização de 21,8% em 2019,
após a valorização de 104,7% em 2018. O valor de mercado atual da companhia é de R$ 62,6
bilhões e suas ações estão sendo negociadas a 4,23x o valor patrimonial.
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FLUXO ESTRANGEIRO
Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões) e variação do Ibovespa M/M
15,000
10,000
4,379
3,785

5,000

3,174

3,688

3,283

1,519

0
(2,008)

(5,000)
(5,275)

(10,000)

(5,936)

(2,614)

(6,204) (3,604)

(8,434)

(15,000)
Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19
Fluxo

Ibovespa

Fonte: Ibovespa, dados até 26/03/2019

Fluxo de Capital Estrangeiro

Saldo

26/3/19

30 dias

Mês

Ano

170.6

1,493.6

3,687.5

2,592.7

Fonte: B3

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro
200.000
170.000
140.000
110.000
80.000
50.000
20.000
-10.000
-40.000
-70.000
-100.000
-130.000
-160.000
-190.000
-220.000

Investidores Não Residentes

Investidores Insitucionais

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
Compra
Venda
Líquido

I. Não Residentes
125.231
173.074
-47.843

I. Institucionais
271.300
218.773
52.527
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DADOS RELEVANTES

Minério
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Fonte: Bloomberg
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Petróleo WTI (em USD/barril)

Petróleo Brent (em USD/barril)
90

85

80

75

68.1

70

65

60.6

60

55

50

45

40

35

30

Fonte: Bloomberg
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Oscilações
CDS Brasil 5 anos
Minerio de Ferro
Petroleo Brent
Petroleo WTI

01 dia
-2.08%
0.01%
1.06%
1.30%

Março
14.98%
-0.39%
5.33%
7.65%

2019
-12.81%
15.17%
24.82%
29.07%
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AGENDA MACROECONÔMICA

Data

Segunda-feira
01/04/2019

Terça-feira
02/04/2019

Quarta-feira
03/04/2019

Horário

08:00
08:25
10:00
15:00
15:00
15:00
15:00
10:45
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
05:00
06:00
06:00
06:00
09:00
09:30
09:30
09:30
09:30
06:00
06:00
22:45
22:45
05:00
10:00
10:00
08:00
09:15
10:45
10:45
05:00
05:00
06:00
06:00

País /
Região

BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EURO
EURO
EURO
EURO
BR
EUA
EUA
EUA
EUA
EURO
EURO
CH
CH
BR
BR
BR
EUA
EUA
EUA
EUA
EURO
EURO
EURO
EURO

Indicador

FGV: IPC-S (m/m)
BC - Pes qui s a Focus (s ema na l )
Ma rki t Bra s i l PMI Ma nufa tura
Ba l a nça Comerci a l s ema na l
Ba l a nça comerci a l mens a l
Total de exportações
Total de i mportaçã o
PMI Ma nufa tura Ma rki t EUA
ISM Ma nufa tura dos
ISM Preços pa gos
ISM New Orders
Ga s tos com cons truçã o (m/m)
Es toques de empres a s
PMI Ma nufa tura Zona do Euro
Ta xa de des emprego
IPC pri nci pa l (a /a )
Es tima tiva do IPC (a /a )
Produçã o i ndus tri a l (a /a )
Pedi dos de bens durá vei s
Pedi dos de Bens Durá vei s (exc. tra ns porte)
Pedi dos de Bens de Ca pi tal (ex. defes a e a erona ves )
Envi os de Bens de Ca pi tal (ex. defes a e a erona ves )
IPP (a /a )
IPP (a /a )
Ca i xi n Chi na PMI Compos to
Ca i xi n Chi na PMI Servi ços
IPC-Fi pe (mens a l )
Ma rki t Bra s i l PMI Servi ços
Ma rki t Bra s i l PMI Compos to
MBA - Sol i ci tações de emprés timos hi potecá ri os
ADP - Va ri a çã o s etor empregos
PMI Servi ços
PMI Compos to
PMI Servi ços Zona do Euro
PMI Compos to Zona do Euro
Venda s a va rejo (m/m)
Venda s no va rejo (a /a )

Referência

Expectativa

Anterior

31/ma r

0,61%

Ma rço
01/a br
Ma rço
Abri l
Ma rço
Ma rço
Ma rço
Ma rço
Ma rço
Feverei ro
Ja nei ro
Ma rço
Feverei ro
Ma rço
Ma rço
Feverei ro
Feverei ro
Feverei ro
Feverei ro
Feverei ro
Feverei ro
Feverei ro
Ma rço
Ma rço
Ma rço
Ma rço
Ma rço
29/ma r
Ma rço
Ma rço
Ma rço
Ma rço
Ma rço
Feverei ro
Feverei ro

53,4
721mi
3673mi
16293mi
12620mi
52,5
54,2
49,4
55,5
1,3%
0,6%
47,6
7,8%
1,0%
1,5%
-2,6%
0,3%
-0,2%
0,8%
0,8%
3,0%
3,0%
50,7
51,1
0,54%
52,2
52,6

54,40

-0,30%
0,40%

1,00%
1,50%
-1,10%
0,40%

160mi l

183mi l
54,8
54,3
52,7
51,3
1,3%
2,2%

Fonte: Bloomberg
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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.
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DISCLAIMER
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.
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