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Saldo Mercado Secundário 4.236,0 (77.384,2)
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Bolsa 

O Ibovespa encerrou a sexta-feira com queda de 1,03%, aos 82.173 pontos 

e com giro financeiro de R$ 21,3 bilhões (R$ 19,8 bilhões no à vista). A 

semana foi bastante positiva para o Ibovespa com alta de 5,95% após duas 

semanas de baixa. O mercado passou o dia na expectativa da divulgação do 

vídeo da reunião ministerial de 22/04, o que aconteceu às 17 horas, perto 

do fechamento da bolsa e com outros mercados já encerrados. A reação no 

Ibovespa futuro foi imediata e positiva, com a percepção de que o material 

não é tão comprometedor quanto se especulava na mídia. Contudo, o 

conteúdo do vídeo ainda vai render muitas avaliações de juristas, 

especialistas e mídia, nos próximos dias, sem esquecermos da pandemia. A 

agenda econômica desta segunda-feira vem mais fraca e traz, no Brasil o 

IPC-S com queda de 0,57% e e o Índice de Confiança do Consumidor em 

maio em 62,1, além do Boletim Focus, lembrando que hoje é feriado 

“Memorial Day” nos Estados Unidos e a liquidez da bolsa deverá ser 

reduzida. As bolsas internacionais mostram alta nesta manhã. Destaque 

negativo para os desdobramentos da crise política entre EUA e China, 

tendo ao centro o episódio em Hong Kong. 

Câmbio 

O dólar recuou de R$ 5,5521 para R$ 5,5334 (-0,33%). Na semana a queda 
foi de 5,5% com a moeda americana cotada a R$ 5,8552 na sexta-feira 
anterior (15/05).  
 
Juros  

 O mercado de juros futuros também refletiu a expectativa pela divulgação 
do vídeo, com volatilidade ao longo do dia. No fechamento, a taxa do 
contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/21 fechou em 2,495%, 
de 2,482% na quinta-feira e para jan/27 a taxa fechou em 7,43%. 
 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Equatorial Energia (EQTL3) – Lucro líquido ajustado de R$ 715 milhões no 
4T19 e de R$ 1,5 bilhão em 2019 

A companhia registrou no 4T19 um lucro líquido ajustado de R$ 715 milhões, com crescimento 

de 147% em relação ao lucro líquido ajustado de R$ 390 milhões do 4T19, refletindo o 

incremento de 62% na Receita Líquida para R$ 6,2 bilhões e melhora operacional com o 

EBITDA ajustado de R$ 1,2 bilhão (+90%), fortemente impactado pela aplicação do IFRS sobre 

os ativos de transmissão.  

Desta maneira, no acumulado de 2019 o lucro líquido ajustado alcançou R$ 1,5 bilhão, 81% 

acima de R$ 822 milhões em 2018. Ao preço de R$ 18,03/ação, equivalente a um valor de 

mercado de R$ 18,2 bilhões, a ação EQTL3 registra queda de 20,9% este ano. O preço justo de 

R$ 23,00/ação traz um potencial de alta de 27,6%. 

 

Destaques do 4T19 

• O volume total de energia distribuída atingiu 6.200 GWh, com crescimento 

consolidado de 8,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. 

• As perdas totais no Maranhão fecharam o 4T19 em 18,0% da energia injetada, com 

aumento de 0,2pp em relação a 3T19. No Pará, as perdas totais foram de 30,1% da 

energia injetada, queda de 0,2pp. No Piauí, as perdas encerraram o trimestre em 

24,3%. Em Alagoas, as perdas do trimestre atingiram 30,2%. 

• No Maranhão, os indicadores de qualidade DEC e FEC encerraram o 4T19 

apresentando estabilidade em relação ao 3T19. Já no Pará, houve melhora 

significativa dos indicadores. No Piauí, os mesmos índices encerraram o trimestre em 

34,9 horas e 13,1 vezes. Em Alagoas, o DEC encerrou o 4T19 em 38,7 horas com 

melhora de 26% e o FEC com melhora de 10%, encerrando o 4T19 em 16,3 vezes. 

• No 4T19, os investimentos consolidados (incluindo o segmento de Transmissão, Piauí 

e Alagoas) totalizaram R$ 1,1 bilhão, com crescimento de 38,4% em relação ao 4T18, 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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impactado pelo crescimento nos desembolsos dos projetos de Transmissão, que 

apenas neste trimestre totalizaram R$ 578 milhões. 

• Recentemente, entraram em operação os seguintes trechos de nossos projetos de 

transmissão: (i) Em janeiro, pela SPE 08, a LT Altamira/Transamazônica e 

Transamazônica/Tapajós II + Subestação Tapajós que, conjuntamente, representam 

R$ 86,1 milhões de RAP; (ii) em fevereiro, pela SPE 02, 100% dos seus 

empreendimentos de transmissão, totalizando R$ 78 milhões de RAP, e; (iii) em maio, 

pela SPE 01, 100% dos seus empreendimentos de transmissão, totalizando R$ 86,5 

milhões de RAP. 

• Em abril de 2020, a ANEEL concluiu a Revisão Tarifária Extraordinária da Equatorial 

Alagoas com valor final de Base Regulatória Líquida de R$ 1,35 bilhão. Também em 

abril, o BNDES aprovou linha de financiamento de R$ 1,1 bilhão para os investimentos 

de 2021 a 2023 para Equatorial Piauí e Equatorial Alagoas. 

Em 31 de dezembro de 2019, a dívida bruta consolidada, considerando encargos, credores 

financeiros da recuperação judicial (líquido de ajuste a valor presente) e debêntures, atingiu R$ 

17,6 bilhões, aumento de 1,3% em relação ao trimestre anterior. Já a dívida líquida consolidada 

no 4T19 totalizava R$ 10,6 bilhões, implicando numa relação dívida líquida/EBITDA de 2,6x. 

Esse cálculo é pró-forma e difere daquele feito para apuração dos covenants do grupo, que por 

sua vez, considera o resultado dos últimos 12 meses das empresas recém-adquiridas. 

 

Ferbasa (FESA4) - Uma pequena redução no lucro do 1T20 

Os resultados da empresa no 1T20, divulgados após o último pregão, apresentaram quedas nas 

vendas no mercado interno, mais que compensadas pelo aumento das exportações e a 

desvalorização do real.  Porém, as menores margens operacionais e as perdas com hedge 

cambial, levaram ao pequeno prejuízo no trimestre. 

Neste momento difícil da economia mundial e para a operação das empresas, é importante 

destacar que a Ferbasa continua mantendo todas suas unidades operando normalmente, sem 

problemas com as cadeias de suprimento e vendas. 

A Ferbasa sofreu um prejuízo de R$ 0,6 milhão (R$ 0,01 por ação) no 1T20, contra um lucro de 

R$ 46,1 milhões no 1T19. 
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No 1T20, as vendas totais em toneladas aumentaram 9,9%, sempre comparando ao 1T19.  Este 

ganho foi conseguido pelo forte crescimento das exportações (67,9%), mais que compensando 

a queda de 17,9% das vendas no mercado interno.  O destaque nas exportações ficou com as 

ligas de cromo, cujo volume vendido aumentou 144,7%. 

A receita neste trimestre foi beneficiada pelos aumentos no volume e dos preços em reais, 

devido à desvalorização da moeda nacional.  O dólar médio praticado nas vendas saltou de R$ 

3,78 no 1T19 para R$ 4,33 no 1T20 (+14,6%).  Esta alta compensou a redução dos preços 

médios em dólares de 3,2%.  Porém, mesmo com melhores preços na moeda nacional, o 

faturamento líquido caiu 0,7%, devido à redução na venda de “Outros Produtos”, 

principalmente exportações de minério. 

Os custos dos produtos vendidos, principalmente de ligas, subiram no trimestre, ocasionando a 

redução de 7,9 pontos percentuais na margem bruta.  As despesas operacionais no 1T20 

tiveram uma redução de 11,2%, levando a uma menor perda de margem EBITDA (5,8 pp). 

O resultado financeiro no 1T20, negativo em R$ 23,2 milhões, levou ao prejuízo no trimestre.  

Este resultado ocorreu pelas grandes perdas com operações liquidadas de hedge cambial, que 

somou R$ 22,7 milhões, contra um número positivo de R$ 7,6 milhões no 1T19. 

A dívida líquida da Ferbasa ao final do 1T20 era de R$ 251,9 milhões, valor 4,6% menor que no 

4T19, mas 23,5% maior que em março/2019.  Este aumento na dívida líquida ocorreu, 

principalmente, pela menor geração de caixa, investimentos e distribuição de proventos. 

Em 2020, FESA4 subiu 0,8%, enquanto o Ibovespa teve uma desvalorização no período de 

28,9%.  A cotação desta ação no último pregão (R$ 20,17) estava 8,2% abaixo da máxima 

alcançada neste ano e 101,1% acima da mínima. 

 

CSN (CSNA3) - Renegociação de R$ 1,4 bilhão da dívida 

A empresa anunciou após o último pregão, que concluiu a renegociação de dívidas no valor de 

R$ 1,4 bilhão com o Banco do Brasil. 
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Com a negociação, foram transferidos para 2022 vencimentos que ocorreriam neste mês e em 

março de 2021, além disso, este prazo poderá ser estendido com a utilização de operações no 

mercado de capitais. 

A CSN também informou que segue negociando o alongamento sua dívida, com vistas a 

preservar a liquidez e reduzir a alavancagem. 

A CSN tem um endividamento muito elevado.  A dívida líquida ao final do 1T20 era de R$ 32,8 

bilhões, 19,7% maior que no trimestre anterior e 27,1% acima da verificada em março/19.  A 

relação dívida líquida/EBITDA no 1T20 ficou em 4,8x, vindo de 3,7x no trimestre anterior e 

4,1x no 1T19. 

Em 2020, CSNA3 caiu 39,7%, mais que o Ibovespa, cuja queda foi de 28,9%.  A cotação de 

CSNA3 no último pregão (R$ 8,50) estava 46,7% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 55,3% 

acima da mínima. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  
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Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

Fluxo de capital estrangeiro- Com IPOs e Follow on

 19/5/20 Ano

Saldo Mercado Secundário 4.236,0 (77.384,2)

Ofertas Públicas 11.325,8
Saldo (66.058,4)  

 

Contratos em Aberto – Ibovespa Futuro 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 155.878 346.731

Venda 144.275 353.690

Líquido 11.603 -6.959

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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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  
 

 


