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Bolsa 

O Ibovespa encerrou ontem em baixa de 0,56%, aos 80.742 pontos com 

giro financeiro de R$ 24,4 bilhões (R$ 22,4 bilhões no à vista). Ações que 

subiram forte na segunda-feira, (GOLL4, AZUL4 e BRKM5) devolveram 

parte dos ganhos da segunda-feira. Na ponta positiva, o varejo voltou a ser 

destaque. Questionamentos a respeito da efetividade da vacina em teste 

nos EUA, ajudaram para o peso nas bolsas americanas, com reflexo do lado 

doméstico.  Hoje a agenda econômica traz a 2ª prévia do IGP-M com alta 

de 0,01% ante expectativa de queda de 0,25%.  Nos EUA, no meio da tarde, 

sai a ata da reunião do Fomc e na zona do euro o IPC de abril com ata de 

0,3% no M/M e de 0,3% no A/A. As bolsas internacionais fecharam em alta 

na China e caem na zona do euro, nesta manhã. Segue a expectativa de 

aprovação do pacote de 500 bilhões de euros pela União Europeia, que 

vem sendo considerado insuficiente para resolver os problemas gerados 

pela Covid-19. Mercado atento à expectativa de liberação, pelo STF, do 

vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, na sua íntegra.   

Câmbio 

A moeda americana voltou a subir ontem de R$ 5,7157 para R$ R$ 5,7552 
(0,69%), em dia de volatilidade e volume reduzido neste mercado.  
 
Juros  

Os juros futuros mostraram queda mais forte na ponta mais longa. A taxa 

do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/21 fechou a sessão 

regular em 2,525%, ante 2,533% na segunda-feira e para jan/27 a taxa caiu 

de 7,673% para 7,61%. 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 80.742 (0,56) 0,3 (30,2)

Ibovespa Fut. 80.875 (0,77) 1,0 (30,2)

Nasdaq 9.185 (0,54) 3,3 2,4

DJIA 24.207 (1,59) (0,6) (15,2)

S&P 500 2.923 (1,05) 0,4 (9,5)

MSCI 2.061 (0,37) 0,4 (12,6)

Tóquio 20.433 1,49 1,2 (13,6)

Xangai 2.899 0,81 1,3 (5,0)

Frankfurt 11.075 0,15 2,0 (16,4)

Londres 6.002 (0,77) 1,7 (20,4)

Mexico 35.862 (3,37) (1,7) (17,6)

India 30.196 0,56 (10,4) (26,8)

Rússia 1.177 0,80 4,6 (24,0)

Dólar - vista R$ 5,76 0,69 4,9 43,0

Dólar/Euro $1,09 0,09 (0,3) (2,6)

Euro R$ 6,29 0,81 4,7 39,3

Ouro $1.745,05 0,72 3,5 15,0

* Dia anterior, exceto Ásia

Fluxo de capital estrangeiro- Com IPOs e Follow on

 15/5/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário (1.854,6) (77.674,1)

Ofertas Públicas 11.325,8
Saldo (66.348,3)
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Banco Inter (BIDI11) – Prejuízo de R$ 8,4 milhões no 1T20 

O Banco Inter, registrou no 1T20 um prejuízo líquido de R$ 8,4 milhões, principalmente pela 

variação da marcação a mercado de títulos e valores mobiliários mantidos em tesouraria. Em 

base ajustada o banco reportou um lucro líquido de R$ 11,1 milhões no trimestre, em linha com 

o lucro líquido de R$ 12,1 milhões no 1T19.  

Cotada a R$ 28,00 (valor de mercado de R$ 6,6 bilhões) as Units do banco (BIDI11) registram 

queda de 39,8% este ano, sendo negociadas a 3,0x o seu valor patrimonial. 

 

Destaques 

O banco destinou R$ 250 milhões a correntistas pessoas jurídicas, para antecipação de 

recebíveis relacionados a vendas no cartão de crédito. Esta linha, sem custo, é valida para 

clientes com empresas abertas há pelo menos um ano, para vendas com prazo de até 90 dias. 

Prazos maiores pagarão taxa de 1% ao mês, por até 36 meses. 

O banco também anunciou uma parceria com a BRMalls (BRML3) para oferta de uma linha de 

crédito de até R$ 300 milhões para pequenos e médios varejistas que atuam em todos os 26 

shoppings administrados pela empresa. Estas linhas terão prazos que variam de seis meses a 20 

anos, com taxa de juros a partir de 1% ao mês, e não haverá cobrança de IOF para os contratos 

fechados entre abril e maio. Como garantia da operação, os empresários poderão usar imóveis 

comerciais ou residenciais, ainda financiados ou quitados. 

O banco firmou uma nova parceria com a Mastercard que prevê o incremento de incentivos 

pela exclusividade da bandeira nos cartões Inter. Atingiu 2,7 milhões clientes ativos no 1T20, 

com crescimento de 147% frente ao 1T19. Destaque para o aumento do Cross Selling Index 

(CSI) que atingiu 2,73 produtos no 1T20, frente a 2,59 no 1T19. 

As receitas totais somaram R$ 288,5 milhões no 1T20, com crescimento de 40,1%, 

impulsionadas pelas receitas de prestação de serviços que cresceram 83,4% no ano. O 

resultado bruto da intermediação financeira, antes da PDD, cresceu 18,8% para R$ 140 

milhões no 1T20.  

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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A margem financeira líquida ajustada alcançou 8,2% no 1T20, uma redução de 0,6 p.p. quando 

comparada ao ano 1T19. O custo de funding apresentou redução de 17,4 p.p. ao longo de doze 

meses, atingindo 58,6% do CDI. 

A carteira de crédito ampliada somou R$ 5,6 bilhões no primeiro trimestre do ano, aumento de 

52,7% na comparação anual. Ao final de março de 2020 o banco contava com 4,9 milhões de 

correntistas, alta de 155% sobre o primeiro trimestre de 2019.  

A desaceleração observada na comparação trimestral das produções e carteiras de cartão de 

crédito, crédito imobiliário e crédito empresas, refletiram a sazonalidade já esperada para o 

primeiro trimestre do ano, e também a queda da demanda por novos financiamentos a partir da 

segunda quinzena de março por conta dos reflexos econômicos trazidos pela pandemia. 

Os maiores níveis de provisão observados no 1T20 refletem a alteração do cenário 

macroeconômico a partir da segunda quinzena de março de 2020 por conta da pandemia de 

Covid-19. No 1T20, o Índice de Eficiência ajustado atingiu 74,8%, com queda de 4,4p.p 

comparado ao 1T19. 

O banco alcançou 601 mil clientes ativos na  Plataforma Aberta Inter (PAI) no 1T20, 

chegando a 12% da base de clientes e crescimento anual de 205%. Foram R$ 2,8 bilhões de 

volume transacionado no 1T20 em cartões, 21,7 vezes maior do que no 1T19.; e 130 milhões 

de acessos no App no trimestre.  

Ao final do 1T20 o banco contava com mais de 2,5 milhões de clientes com saldo em conta (com 

saldo médio de R$ 1.049,00). O Inter é o principal banco de mais de 40% dos clientes ativos. 

A originação do crédito atingiu R$ 1,3 bilhão no 1T20, com crescimento de 66% em relação ao 

1T19. O Crédito Empresas cresceu 73% na mesma base de comparação, com produção de R$ 

649 milhões no 1T20. O Crédito Imobiliário atingiu produção de R$ 328 milhões no 1T20 com 

crescimento de 13% comparado ao 1T19, e o Crédito Consignado alcançou R$ 376 milhões no 

1T20, crescimento de 147% em 12 meses. 

Entre o 1T19 e o 1T20 o total de ativos do banco cresceu 75,8%, para R$ 10,452 bilhões. Ao 

final do trimestre o patrimônio líquido era de R$ 2,1 bilhões, variação de 126% na comparação 

anual. No mesmo período, o Índice de Basileia chegou a 28,6%, com aumento de 2,8 p.p. ante o 

1T19 e queda de 10,8 p.p. em base trimestral, reflexo do efeito de marcação ao mercado 

observado no resultado contábil. 

 

Multiplan (MULT3) – Intenção de venda do Diamond Tower por R$ 810 
milhões 

Ontem, a companhia comunicou ao mercado a assinatura com o FII BTG Pactual Corporate 

Office Fund de carta de intenções relacionada à tratativa de venda da integralidade do edifício 

Diamond Tower, uma das duas torres componentes do complexo de escritórios Morumbi 

Corporate, localizado na cidade de São Paulo, SP. 
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A Multiplan possui 100% de participação no empreendimento, que é interligado ao 

MorumbiShopping.  

• Valor da transação - R$ 810,0 milhões.  

• A conclusão da operação depende de condições precedentes, assim como da aprovação 

final das duas partes. 

Morumbi Corporate - Desenvolvido e administrado pela Multiplan, o complexo Morumbi 

Corporate foi inaugurado em agosto de 2013.  

O Morumbi Corporate é composto pelo Diamond Tower, que possui 36.918 m² de Área Bruta 

Locável (ABL) distribuídos em 18 pisos, pela Golden Tower, edifício com 36.452 m² de ABL 

distribuídos em 26 pisos, e pela Plaza Gourmet, área de restaurantes com 828 m² de ABL 

conectando os dois edifícios.  

O complexo de escritórios totaliza 74.198 m² de ABL e em 2019 gerou uma receita de locação 

de R$ 93,5milhões, estando ao fim do mesmo período com 95,2%de sua área ocupada. 

A Multiplan encerrou março/20 com uma dívida bruta de R$ 3,82 bilhões (+21,5% s/ dez/19) 

resultado da nova linha de crédito e três obrigações decorrentes das recentes aquisições de 

participações minoritárias concluídas no 1T20. Consequentemente a dívida líquida aumentou 

para R$ 2,67 bilhões em 31 de março de 2020 (+19,8%). A dívida líquida/EBITDA aumentou de 

2,39x em dezembro de 2019 para 2,55x em março de 2020. 

A entrada dos recursos com a venda do Diamond Tower será um bom reforço para a empresa.  

Durante o 1T20, a Multiplan concluiu aquisições de participação minoritária totalizando R$ 

568,3 milhões, no DiamondMall, ParkShopping, ParkShopping Corporate e 

ShoppingSantaÚrsula. Desse total, R$ 155,2 milhões foram desembolsados entre o 4T19 e o 

1T20, R$ 213,5 milhões a serem pagos até dezembro de 2020 e o saldo restante de R$ 199,6 

milhões a ser pago até 2023. Para a aquisição do ParkShopping foi assinado um financiamento 

no valor de R$225,0 milhões. 

A ação MULT3 encerrou ontem cotada a R$ 19,67 com queda de 40,3% no ano. 

 

Copel Energia (CPL6) – Teaser da Copel Telecomunicações 

A Copel – Companhia Paranaense de Energia iniciou a etapa de divulgação de oportunidade 

(teaser) como parte do processo de potencial desinvestimento de 100% da participação da 

companhia na Copel Telecom.  

A empresa já havia manifestado essa intenção, lembrando que a aprovação do desinvestimento 

fica condicionada à futura e específica aprovação do Conselho de Administração. 
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Este ano a ação CPLE6 registra queda de 16,5% para uma cotação de R$ 57,66/ação, 

correspondente a um valor de mercado de R$ 15,8 bilhões. O preço justo de R$ 69,00/ação 

traz um potencial de alta de 19,7%. 

 

Cesp – Companhia Energética de São Paulo (CESP6) – Usina Hidrelétrica 
Jaguari 

A companhia comunica que foi publicada ontem, 19 de maio, no Diário Oficial da União, a 

Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 218/2020, que definiu a Cesp como operadora 

temporária da Usina Hidrelétrica Jaguari (UHE Jaguari), a partir de 21 de maio de 2020, até a 

assunção de novo concessionário vencedor de licitação a ser realizada pela União.  

Lembrando que na reunião do Conselho de Administração, realizada em 28 de junho de 2019, a 

administração da Cesp já tinha deliberado pelo não interesse na renovação da concessão da 

UHE Jaguari, cuja operação representa atualmente, menos de 2% da energia assegurada total 

Cesp. 

Esta operação seguirá de acordo com as normas relativas à geração de energia em regime de 

cotas, a legislação superveniente e complementar, bem como as normas e regulamentos 

expedidos pelo Poder Concedente e pela Aneel.  Durante o período de operação temporária, a 

companhia será remunerada pela Receita Anual de Geração, nos termos da legislação vigente.  

Este ano a ação CESP6 registra queda de 7,6% para uma cotação de R$ 26,18/ação equivalente 

a um valor de mercado de R$ 8,6 bilhões. O preço justo de R$ 34,00/ação traz um potencial de 

alta de 29,9%. 

 

Siderurgia/Mineração - Produção de aço na China continua crescendo 

O volume de aço produzido na China em abril/2020 foi de 85,0 milhões de toneladas, 0,2% 

acima do mesmo mês no ano passado, conforme os dados publicados pelo Escritório Nacional 

de Estatísticas da China (NBS na sigla em inglês). 

Nos primeiros quatro meses deste ano, a produção de aço chinesa somou 319,5 milhões de 

toneladas, 1,3% acima de igual período em 2019. 

Estes números mostram-se muito importantes para as mineradoras brasileiras, que são 

grandes fornecedoras das siderúrgicas da China.  O crescimento da produção de aço chinesa, 

mesmo pequeno, é impressionante tendo em vista a crise vivida pela economia mundial e os 

problemas provocados também naquele país pela pandemia da Covid-19. 
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Figura 1: Produção Chinesa de Aço 
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Fonte: NBS 

No 1T20, as exportações brasileiras de minério de ferro foram muito prejudicadas pelas chuvas 

acima do normal no período, levando a uma redução de 16,2% no volume vendido no período.   

A Vale, vendeu menos 6,8% de minério e 40,6% em pelotas no 1T20, comparado ao 1T19.  Na 

CSN, a queda nas vendas de minério, nas mesmas bases, foi de 36,7%. 

Passadas as chuvas do 1T20, as mineradoras estão buscando retomar o tempo perdido.  Em 

abril, as exportações de minério somaram 24,0 milhões de toneladas, volume 28,2% maior que 

no mesmo mês de 2019.  Como os preços médios das exportações em 2020 estão maiores que 

no ano passado (+10,7%), a receita das exportações em abril subiu 41,9%. 

É importante ressaltar que a Vale e a CSN em suas teleconferências do 1T20, mostraram-se 

confiantes que no 2T20 suas vendas de minério terão um forte aumento. 

Em 2020, VALE3 caiu apenas 1,6%, bem menos que o Ibovespa, cuja desvalorização no período 

foi de 30,2%.  A cotação de VALE3 no último pregão (R$ 52,44) estava 8,6% abaixo da máxima 

alcançada no ano e 61,6% acima da mínima.  No mesmo período, CSNA3 teve uma queda de 

38,0%, perda maior que a sofrida pelo Ibovespa.  CSNA3 estava cotada ontem a R$ 8,74/ação, 

valor 45,1% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 59,7% acima da mínima. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fonte: Planner Corretora/B3, dados até 15/05/20
Fluxo mercado secundário Ofertas Públicas Ibovespa

 

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 15/5/20 Mês Ano

S aldo (1.854,6) (8.267,8) (66.348,3)

Fonte: B3 e Planner Corretora  

FLUXO ESTRANGEIRO 
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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. 

Karoline Sartin Borges,  
kborges@planner.com.br  
 

 


