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Bolsa 

O Ibovespa fechou a segunda-feira com alta de 0,45% aos 104.302 pontos 

e giro financeiro de R$ 10,7 bilhões, volume reduzido em razão do feriado 

do Dia de Columbus, nos EUA. A agenda econômica de hoje traz dados da 

economia chinesa sem peso para nosso mercado, ficando as atenções 

voltadas para a decisão na partilha dos recursos do megaleilão do pré-sal e 

indicadores importantes do lado dos EUA a serem divulgados nos próximos 

dois dias. As bolsas internacionais mostram queda no fechamento da Ásia e 

alta no andamento na Europa. Nos EUA, a divulgação de resultados do 

3T19 de algumas empresas de peso, pode ter alguma influência no 

mercado. O petróleo opera em baixa na WTI (Nymex) e Brent (ICE), nesta 

manhã. Sem notícias relevantes do lado doméstico, o Ibovespa deverá 

acompanhar o rumo dos mercados lá de fora. 

Câmbio 

O dólar encerrou o dia cotado a R$ 4,1271 com alta de 0,42% em relação 

aos R$ 4,1097 no fechamento da sexta-feira. O comportamento do câmbio 

segue bastante sensível aos acontecimentos de curto prazo no exterior, 

sobretudo a disputa comercial entre EUA x China e ao fluxo de capitais 

para o mercado doméstico. 

Juros  

O mercado de juros vinha de uma sequência de quatro quedas. Ontem, 

com a alta do dólar e já tendo digerido as revisões de estimativas para a 

Selic, a taxa mais curta (jan/20) fechou em 4,912%, estável em relação à 

sexta-feira. Para jan;25 a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) 

fechou em 6,24%, de 6,251% no ajuste de sexta-feira. 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

 Ano

Saldo Mercado Secundário (31.197,3)

Ofertas Públicas 25.939,1
Saldo (5.258,2)

Fluxo de capital estrangeiro- Com IPOs e Follow on

4,1%

2,7%

1,9%

1,8%

1,7%

-1,3%

-1,4%

-1,5%

-1,7%

-1,9%

MGLU3

GOLL4

BTOW3

RENT3

EQTL3

VALE3

JBSS3

TIMP3

ELET6

BRFS3

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 104.302 0,5 (0,4) 18,7

Ibovespa Fut. 104.450 0,9 (1,0) 18,4

Nasdaq 8.049 (0,1) 0,6 21,3

DJIA 26.787 (0,1) (0,5) 14,8

S&P 500 2.966 (0,1) (0,4) 18,3

MSCI 2.175 (0,2) (0,2) 15,5

Tóquio 22.207 1,9 2,1 11,0

Xangai 2.991 (0,6) 3,0 19,9

Frankfurt 12.487 (0,2) 0,5 18,3

Londres 7.213 (0,5) (2,6) 7,2

Mexico 43.300 0,2 0,7 4,0

India 38.214 0,2 (1,2) 6,0

Rússia 1.321 (0,6) (1,0) 0,0

Dólar - vista R$ 4,13 0,4 (0,7) 6,3

Dólar/Euro $1,10 (0,1) 1,2 (3,8)

Euro R$ 4,55 0,3 0,4 2,3

Ouro $1.493,25 0,3 1,4 16,4

* Dia anterior, exceto Ásia

Oscilações 01 dia Outubro 2019

CDS Brasil 5 anos -0,16% -3,61% -35,82%

Minerio de Ferro -0,61% -1,89% 31,44%

Petroleo Brent -0,81% -0,03% 9,42%

Petroleo WTI -1,10% -1,16% 16,71%
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BR Properties (BRPR3) – Aquisição de duas torres do Condomínio Parque da 
Cidade, em São Paulo por R$ 766,1 milhões 

A BR Properties fechou a compra de duas torres que estão em construção e farão parte do 

Condomínio Parque da Cidade, em São Paulo. O contrato foi fechado com a HSI Real Estate, e o 

valor total a ser pago pelos imóveis é de R$ 766,113 milhões. 

Segundo o informe, a aquisição destas propriedades vai ao encontro da estratégia da 

Companhia de consolidar seu portfólio em ativos “Triple A”, localizados nas regiões centrais da 

cidade de São Paulo, identificando oportunidades onde, através de sua gestão ativa das 

locações e da propriedade, a Companhia captura o potencial de seus ativos, gerando valor ao 

seu acionista. 

O Condomínio Parque da Cidade será o principal e mais completo empreendimento multiuso 

da cidade de São Paulo, composto por uma torre de salas comerciais, cinco torres corporativas, 

dois edifícios residenciais, um shopping e um hotel cinco estrelas, todos ligados a um parque 

linear. Com essas aquisições, a BR Properties passa a ser detentora de 101.865 m² de ABL das 

torres corporativas do referido empreendimento. 

No dia 08/10 a companhia realizou uma reunião pública (Apimec) passando uma visão otimista 

para o segmento de imóveis corporativos para renda e para seus negócios.  

Destaques de posicionamento estratégico:   

• Buscar oportunidades de aquisição onde enxerga geração de valor 

• Promover a reciclagem do portfólio da Companhia 

• Ajustar a estrutura de capital para se posicionar frente ao novo cenário macroeconômico 

brasileiro 

• Ocupar seu portfólio com inquilinos de excelente qualidade  

• Atender as necessidades e antecipar as demandas de seus locatários 

Ontem a ação BRPR3 encerrou cotada a R$ 13,00 com valorização de 68,5% no ano e valor de 

mercado de R$ 5,2 bilhões. 

 

 

 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Eletrobras (ELET3, ELET6) – Conselho aprovou aumento de capital de até R$ 
9,99 bilhões através de subscrição privada 

O Conselho de Administração da Eletrobras, em reunião realizada ontem (14/out) aprovou a 

convocação da 175ª AGE para deliberar aumento de capital social da companhia, no montante 

de até R$ 9.987.786.560,33, mediante a emissão de novas ações ordinárias, pelo preço de R$ 

35,72/ação; e de novas ações preferenciais classe “B”, pelo preço de R$ 37,50/ação, para 

subscrição privada pelos acionistas da companhia.  

Ontem (14/out) as ELET3 fecharam cotadas a R$ 34,34/ação (com alta de 45,4% este ano), 

4,0% abaixo do preço fixado para a subscrição das ON de R$ 35,72/ação. Da mesma maneira, a 

cotação das ELET6, de R$ 36,10/ação, encontra-se 3,9% abaixo do preço fixado de R$ 

37,50/ação. 

Destaques 

O preço de emissão tomou como base a média ponderada das cotações das ações de emissão 

da companhia verificadas no fechamento dos últimos 30 pregões da B3 anteriores a 7 de 

outubro de 2019 (inclusive), em relação ao preço médio ponderado pelo volume de ações 

negociadas no período e considerando-se um deságio de 15%.  

O montante mínimo de R$ 4.054.016.419,37 deverá ser subscrito e integralizado pelo 

acionista controlador, União Federal, mediante a capitalização dos recursos recebidos da 

União Federal, decorrentes de aportes recebidos a título de Adiantamentos para Futuro 

Aumento de Capital (“AFACs”).  

Os atuais acionistas da companhia terão direito de preferência para a subscrição das novas 

ações a serem emitidas, na proporção de suas respectivas participações no capital social, 

mediante integralização de parte das ações emitidas por meio da compensação de dividendos 

já declarados na 59ª AGO por parte de acionistas que manifestarem interesse nesse sentido – e 

que forem detentores de direitos creditórios em função dos referidos dividendos.  

Os acionistas que não exercerem as prerrogativas acima elencadas deverão integralizar 100% 

do preço de emissão das ações subscritas, em moeda corrente, no ato da subscrição. 

Os potenciais novos recursos referentes à participação dos demais acionistas na subscrição, 

têm por objetivo reforçar o caixa da companhia, para fazer frente a ações relacionadas ao 

Plano Diretor de Negócios e Gestão da Eletrobras para o período de 2019 a 2023. 

 

ENGIE Brasil Energia (EGIE3) – AGE aprovou a ratificação da aquisição do 
controle compartilhado da TAG 

Como esperado, na AGE realizada ontem (14/out) foi aprovado a ratificação da aquisição pela 

companhia, em conjunto com a GDF International e com o co-investidor Caisse de Dépôt et 
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Placement du Québec, do controle acionário compartilhado da Transportadora Associada de 

Gás S.A. – TAG, de titularidade da Petrobras. 

Na mesma assembleia foi ratificada a nomeação e contratação da KPMG, como empresa 

especializada para a elaboração do laudo de avaliação, relativo à operação de aquisição do 

controle acionário compartilhado da TAG. 

A companhia destaca que a ratificação da operação ora aprovada não confere aos acionistas 

dissidentes da companhia o direito de recesso. 

As EGIE3 registram alta de 33,0% este ano para R$ 43,82/ação (valor de mercado de R$ 35,8 

bilhões). Nesse preço os múltiplos para 2019 são: P/L de 14,4x e VE/EBITDA de 9,5x. O preço 

justo de R$ 50,00/ação e uma potencial valorização de 14,1%. 

 

Triunfo (TPIS3) - Dados operacionais do 3T19 

A Triunfo Participações divulgou ontem seus dados operacionais até setembro de 2019.  Os 

números mostraram crescimento do tráfego nas rodovias, mas redução da carga movimentada 

em Viracopos. 

Vale lembrar que os problemas da concessionária Econorte, continuam prejudicando os dados 

de tráfego consolidados. 

No segmento de rodovias, a Triunfo tem quatro empresas concessionárias, nas quais o tráfego 

até setembro/2019 foi de 105,0 milhões de veículos, volume 0,8% maior que no mesmo 

período do ano passado.  Considerando apenas os dados do 3T19, o crescimento na 

movimentação de veículos foi de 2,0%. 

No aeroporto de Viracopos, os dados operacionais em nove meses mostraram um aumento de 

7,6% no número de aeronaves que usaram o terminal, com incremento de 16,3% no número de 

passageiros.  Porém, o volume de carga, principal foco das atividades neste aeroporto, caiu 

7,2%.  No 3T19, o volume de carga diminuiu fortemente, com redução de 17,4%, porém o 

número de aeronaves aumentou 4,2%. 

Em 2019, TPSI3 caiu 7,7%, mas o Ibovespa obteve uma valorização de 18,7%. 

 

Siderurgia: Previsões da WSA para a demanda mundial de aço 

A World Steel Association (WSA) divulga nos meses de abril e outubro um relatório com as 

previsões para a demanda de aço nas principais economias do mundo.  O relatório de 

outubro/2019, que foi publicado ontem, estima que a demanda mundial vai continuar em 

crescimento, com a forte expansão na China.  Os riscos continuam sendo a guerra comercial e 

as tensões geopolíticas. 
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A expansão na demanda por aço é uma boa notícia para os produtores de minério de ferro, 

principalmente Vale e CSN.  Também para as siderúrgicas nacionais, este crescimento significa 

bons mercados no exterior, assim como a ausência de pressões de produtos importados no 

Brasil. 

Para a WSA, a demanda mundial de aço fechará este ano com um forte crescimento de 3,9%, 

que deve ser mais modesto em 2020 (1,7%).  Excluindo a China, o crescimento mundial cai para 

0,2% em 2019, subindo para 2,5% no ano que vem. 

Previsões para a Demanda Mundial de Aço

 2018 2019E 2020E

União Europeia 3,6% -1,2% 1,1%

Nafta 0,9% 0,6% 0,8%

Ásia e Oceania 6,5% 6,2% 1,8%

China 7,9% 7,8% 1,0%

Total Mundial - sem China 1,6% 0,2% 2,5%

Total Mundial 4,6% 3,9% 1,7%

Fonte: World Steel Association  

Segundo a WSA, a China continua “puxando” o desempenho da siderurgia mundial, com sua 

demanda interna crescendo 7,8% este ano.  O destaque naquele país deve continuar sendo o 

crescimento dos investimentos em infraestrutura, estimulado pelo governo.  Com isso, o 

consumo chinês de aço em 2019 deve atingir 900 milhões de toneladas, subindo para 909 

milhões de t. no próximo ano. 

A WSA estima que a demanda por aço nos países desenvolvidos vai cair 0,1% em 2019, por 

conta da diminuição da demanda na indústria com a queda nas exportações e investimentos.  

Por outro lado, nas economias em desenvolvimento (exceto China), há um bom potencial de 

crescimento, principalmente com os investimentos em infraestrutura. 

Nossa recomendação para VALE3 é de COMPRA com Preço Justo de R$ 62,50/ação (potencial 

de alta em 30%).  Para as siderúrgicas, também recomendamos COMPRA, com Preços Justos 

de R$ 12,00 para USIM5 (potencial de alta em 58%), R$ 18,00/ação para CSNA3 (36%) e R$ 

19,60 para GGBR4 (48%). 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões) e variação do Ibovespa M/M 
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Fonte: Planner Corretora e B3 dados até  10/10/2019

Ofertas Públicas Fluxo mercado secundário Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 10/10/19 30 dias Mês Ano

Saldo (968,9) (8.470,3) (10.393,9) (31.197,3)  

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 
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FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 211.435 404.079

Venda 281.461 247.588

Líquido -70.026 156.491

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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 AGENDA DOS PRÓXIMOS RESULTADOS 3T19 
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AGENDA MACROECONÔMICA 

AnteriorData Horário
País / 

Região
Indicador Referência Expectativa

Fonte: Bloomberg

15/10/2019 06:00 EURO Pesquisa  ZEW (Expectativas ) Outubro -22,4

09:30 EUA Índice Empire State de manufatura  em NY Outubro 2,0

Quarta-feira 08:00 BR FGV: IPC-S (m/m) Oct 15

16/10/2019 08:00 BR FGV - IGP-10 (m/m) Outubro -0,29%

09:30 EUA Adiantamento de vendas  no varejo (m/m) Setembro 0,3% 0,4%

09:30 EUA Vendas  no varejo exc auto (m/m) Setembro 0,2% 0,0%

09:30 EUA Vendas  no varejo exc auto e gás Setembro 0,1%

09:30 EUA Vendas  no varejo Grupo de controle Setembro 0,3%

11:00 EUA NAHB - Índice do mercado habitacional Outubro 68

11:00 EUA Estoques  de empresas Agosto 0,4%

15:00 EUA Fed - Livro Bege

03:00 EURO Licenciamentos  de carros  novos Setembro -8,4%

06:00 EURO Balança comercia l  (Sazonal ) Agosto 19,0bi

06:00 EURO Balança comercia l  (não sazonal ) Agosto 24,8bi

06:00 EURO IPC principal  (a/a) Setembro 1,0%

06:00 EURO IPC (m/m) Setembro 0,1%

06:00 EURO IPC (a/a) Setembro 1,0%

08:00 EUA MBA - Sol ici tações  de empréstimos  hipotecários Oct 11

Quinta-feira 05:00 BR IPC FIPE- Semanal Oct 15

17/10/2019 09:30 EUA Alvarás  de construção (m/m) Setembro -4,9% 7,7%

09:30 EUA Licenças  para  construção Setembro 1355mi l 1419mi l

09:30 EUA Construção de casas  novas Setembro 1320mi l 1364mi l

09:30 EUA Construção de casas  novas  (m/m) Setembro -3,20% 12,3%

09:30 EUA Panorama dos  negócios  Fed da Fi ladél fia Outubro 12,0

09:30 EUA Novos  pedidos  seguro-desemprego Oct 12

09:30 EUA Seguro-desemprego Oct 5

10:15 EUA Produção industria l  (m/m) - AS Setembro 0,1% 0,6%

10:15 EUA Produção manufatureira  (SIC) Setembro 0,5%

06:00 EURO Produção de construção (m/m) Agosto -0,7%

06:00 EURO Produção de construção (a/a) Agosto 1,1%

Sexta-feira 10:00 BR CNI Confidência  Industria l  Outubro 59,4

18/10/2019 11:00 EUA Índice antecedente Setembro 0,0%

05:00 EURO Conta corrente (sazonal ) Agosto 20,5bi



 

Página | 9  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
15 de outubro de 2019 

 

 

Mario Roberto Mariante, CNPI*  
mmariante@planner.com.br  
 
Luiz Francisco Caetano, CNPI  
lcaetano@planner.com.br  
 
Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI 
vmartins@planner.com.br 
 
Ricardo Tadeu Martins, CNPI 
rmartins@planner.com.br 

 

 

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. 

Karoline Sartin Borges,  
kborges@planner.com.br  
 

 


