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Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 92.795 (2,00) 6,2 (19,8)

Ibovespa Fut. 92.975 (1,44) 6,1 (19,7)

Nasdaq 9.589 1,01 1,0 6,9

DJIA 25.606 1,90 0,9 (10,3)

S&P 500 3.041 1,31 (0,1) (5,9)

MSCI 2.164 0,47 0,8 (8,2)

Tóquio 21.531 (3,47) (1,6) (9,0)

Xangai 2.890 (1,02) 1,3 (5,2)

Frankfurt 11.949 (0,18) 3,1 (9,8)

Londres 6.105 0,47 0,5 (19,1)

Mexico 37.679 2,31 4,3 (13,5)

India 33.781 0,72 4,2 (18,1)

Rússia 1.238 (3,09) 1,5 (20,1)

Dólar - vista R$ 5,05 1,56 (5,4) 25,5

Dólar/Euro $1,13 (0,38) 1,4 0,4

Ouro $1.730,75 0,18 0,0 14,1

* Dia anterior, exceto Ásia

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bolsa 

Após um início de junho com seguidas altas, o Ibovespa teve na segunda 

semana seu desempenho afetado pela volta das preocupações com o 

avanço da Covid-19 no Brasil e uma possível segunda onda de 

contaminação nos EUA. A queda das bolsas internacionais com projeções 

pessimistas para a economia global e o feriado local na quinta-feira 

ajudaram para quebrar o ritmo da recuperação da B3. No fechamento da 

sexta-feira o Ibovespa registrou queda de 2,0% aos 92.795 pontos. O giro 

financeiro do dia somou R$ 35,7 bilhões (R$ 31,2 bilhões no à vista).  A 

segunda-feira abre com agenda econômica traz em destaque dados da 

zona do euro com a balança comercial de abril e do lado doméstico, o 

Boletim Focus e balança comercial da segunda semana de junho. Nos EUA, 

nenhum dado importante para hoje. As bolsas europeias operam em queda 

em meio a uma reabertura gradual das grandes economias e atentas às 

evidências de aumento de casos de coronavírus nos EUA, após a 

flexibilização. O mesmo risco assustou as bolsas asiáticas, com queda no 

fechamento. Aliado à apreensão em relação aos problemas sanitários e de 

racismo nos EUA, os preços do petróleo voltam a cair nesta segunda-feira. 

A expectativa é de mais uma semana com predomínio de notícias 

negativas, lembrando que teremos o vencimento de opções sobre o 

Ibovespa e ações. 

Câmbio 

A moeda americana encerrou a sexta-feira cotada a R$ 5,0504 de R$ 

4,9730 no dia anterior (+1,56%). As incertezas quanto ao ritmo de 

recuperação da economia americana, sinalizadas pelo Federal Reserve, 

puxou o dólar para cima. 

Juros  

O mercado de juros não sofreu oscilação por conta do ambiente mais 

nervoso na sexta-feira. A taxa do Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 

fechou em 3,07%, de 3,08% no ajuste anterior enquanto para já/27 a taxa 

permaneceu estável em 6,60%. 

 

 

 

 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 
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Fluxo de capital estrangeiro- Com IPOs e Follow on

 9/6/20 Ano

S aldo Mercado S ecundário 223,6 (73.450,2)

Ofertas Públicas 12.148,7
Saldo (61.301,5)
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JBS (JBSS3) – Investimento de R$ 100 milhões em unidade da empresa em 
Presidente Epitácio (SP) 

A JBS investirá R$ 100 milhões em uma unidade em Presidente Epitácio (SP) na produção de 

insumos para a indústria farmacêutica, através da construção, num frigorífico desativado em 

2016, uma unidade da Orygina, braço da empresa que desenvolve matéria-prima para centros 

de pesquisas, desenvolvimento molecular, terapias genéticas e vacinas a partir de subprodutos 

da cadeia de proteína animal, e que deve ser inaugurada no primeiro trimestre de 2023. 

Além disso, a JBS investirá, no mesmo município, na instalação da JBS Transportadora, que 

deve iniciar operações em 30 dias. A cidade de Presidente Epitácio será um ponto estratégico 

para a unidade de negócios de logística da JBS, centralizando as rotas que vão conectar Mato 

Grosso do Sul ao Paraná.  

Tanto a Orygina quanto a JBS Transportadora fazem parte da JBS Novos Negócios. Cotadas a 

R$ 21,98/ação equivalente a um valor de mercado de R$ 60,0 bilhões, a ação JBSS3 registra 

queda de 12,8% este ano ante desvalorização de 19,8% do Ibovespa. O preço justo de R$ 

32,00/ação traz um potencial de alta de 45,6%. 

 

Sul América (SULA11) – Conselho aprova pagamento de JCP de R$ 0,1933 por 
Unit. Ex-juros em 18/06 

O Conselho de Administração da Sul América aprovou na sexta-feira, 12 de junho, o 

pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 75,0 milhões, ou R$ 

0,1933 por Unit.  

• O pagamento será feito com base na posição acionária do dia 17 de junho, e a partir do 

dia 18, os papéis passam a ser negociados ex-juros.  

• O crédito aos acionistas será realizado a partir de 16 de abril de 2021. 

• O retorno líquido estimado é de 0,4%. 

 

Eletrobras (ELET3, ELET6) – Algumas notícias 

Usina Termonuclear de Angra 3. A companhia recebeu o Ofício nº 208/2020/SE-MME 

informando que o Conselho do Programa de Parceria de Investimentos (“CPPI”) aprovou o 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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relatório do Comitê Interministerial contendo o modelo jurídico e operacional para viabilização 

da Usina Termonuclear de Angra 3. 

Rating da Fitch. A agência de classificação de risco Fitch Ratings (“Fitch”) reafirmou a nota de 

crédito dos IDRs - Issuer Default Ratings (Ratings de Probabilidade de Inadimplência do 

Emissor) da companhia, de longo prazo, em moeda local e estrangeira em “BB-”, mantendo a 

perspectiva negativa, em função da perspectiva do Rating Soberano.  

• A Fitch também alterou o Índice de Relevância ESG – Environmental, Social and 

Governance da Eletrobras para o fator de Transparência Financeira, com upgrade de 1 

ponto, entendendo que a empresa melhorou a divulgação de seus relatórios 

financeiros aos investidores e cumpriu prazos obrigatórios nos últimos cinco anos, que 

subsidiaram a revisão da pontuação nesse fator. 

Declarações do presidente da companhia. De acordo com a avaliação do presidente da 

Eletrobras, Wilson Ferreira Junior. em 10 anos, o mercado livre de energia deve responder por 

mais da metade do consumo brasileiro, concentrando todo o consumo industrial e comercial de 

grande porte, e possivelmente também o segmento residencial de maior consumo.  

• Wilson Ferreira destacou “o movimento de segmentação que vem sendo observado 

pelos agentes de comercialização e customização dos contratos e serviços no mercado 

livre, para melhor atendimento do consumidor; e o crescente interesse por energia 

certificada, proveniente de fontes renováveis”.  

• A Eletrobras possui atualmente em sua matriz energética, 96% de fontes renováveis, 

enquanto no Brasil esse índice é de cerca de 80%.  

• Os preços já mostram recuperação refletindo o otimismo dos mercados com a 

retomada econômica.  

As ELET3 cotadas a R$ 29,94/ação registram queda de 12,4% este ano. As ELET6 ao preço de 

R$ 31,43/ação apresentam baixa de 17,8% este ano. O desempenho em 2020 se compara a 

queda de 19,8% do Ibovespa e desvalorização de 10,8% do IEE. 

 

BRMalls (BRML3) – Reabertura de mais sete shoppings em SP e RJ 

A BRMalls informou na sexta-feira, a retomada das atividades de sete shopping centers sob sua 

administração, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Na capital paulista, os shoppings 

Jardim Sul, Mooca Plaza Shopping, Metrô Santa Cruz e Villa-Lobos reabriram na quinta-feira 

(11), com horário reduzido de segunda a domingo das 16h às 20h. Na sexta-feira, o Shopping 

Tamboré foi reaberto, com horário das 14h às 20h. 

No Rio de Janeiro, retomaram as atividades no dia 11, o NorteShopping e o Shopping Tijuca, 

com horário das 12h às 20h.  
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Com isso, a BRMalls tem agora 20 shoppings reabertos, que representam 65,3% da área bruta 

locável (ABL) total e 75,3% da ABL própria, além de 72,3% das receitas brutas (NOI) em 2019. 

Mesmo com a restrição de horário para funcionamento e público reduzido, a reabertura dos 

estabelecimentos começa a dar fôlego para o setor, que foi um dos mais afetados 

imediatamente pela crise da pandemia. 

A ação BRML3 encerrou a sexta-feira cotada a R$ 10,79 com queda de 40,3% no ano. A ação 

está cotada a 82% de seu valor patrimonial. 

 

CCR (CCRO3) - Números piores que no último período 

A empresa divulgou seus dados operacionais dos sete dias encerrados em 11 de junho (última 

quinta-feira), que mostraram piora no tráfego das concessões rodoviárias e pequena melhoria 

nos segmentos de mobilidade e aeroportos, em relação ao período anterior. 

Sempre destacamos como positiva a iniciativa da CCR em divulgar seus dados operacionais 

atualizados.  Estas informações nos permitem avaliar os impactos da pandemia na empresa, 

assim como ter uma visão do estado da economia, através da movimentação dos veículos 

comerciais. 

 

Os dados de tráfego consolidados da CCR (sem a ViaSul) entre os dias 5 e 11 de junho, 

comparados ao mesmo período de 2019, tiveram uma redução de 16,9%, com reduções de 

35,0% na movimentação de veículos de passeio e aumento de 8,6% nos comerciais. Este 

número foi pior que na semana anterior, quando houve uma queda de 9,5%. 

No acumulado de 2020 até o dia 11 de junho, a movimentação nas rodovias administradas pela 

CCR (incluindo ViaSul) caiu 19,0% em veículos de passeio, mas aumentou 4,8% em comerciais, 

levando a uma redução de 6,6% no tráfego total. 
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Os resultados da CCR no 1T20, apresentaram uma elevação de 4,2% no tráfego total, 

comparado ao 1T19.  Este número positivo foi conseguido pela adição da ViaSul, dado que na 

maioria das outras concessões houve redução do tráfego, com o início dos efeitos da 

quarentena.  A Viasul começou a cobrar pedágio em fevereiro de 2019. 

O levantamento parcial da quarentena continua melhorando os números de mobilidade.  Neste 

segmento, a queda na semana de 5 a 11 de de junho alcançou 72,0%, enquanto no período 

anterior foi de 72,5%. Na CCR Aeroportos, os números de passageiros embarcados tiveram 

uma queda no período de sete dias de 94,4%, contra 95,8% anteriormente. 

Nos últimos doze meses, as ações da CCR subiram 7,1%, enquanto o Ibovespa teve uma 

desvalorização de 5,6% no período.  A última cotação de CCRO3 (R$ 14,36) estava 26,8% 

abaixo da máxima alcançada em 2020, mas 62,3% acima da mínima. 

 

Petrobras (PETR4) - Avanço no desinvestimento de dois ativos 

A empresa informou, após o pregão da última sexta-feira, acerca do avanço para fase 

vinculante da venda de um conjunto de usinas eólicas e de ativos na Colômbia.  Nesta fase, os 

potenciais compradores receberão instruções detalhadas sobre o processo de 

desinvestimento, incluindo as orientações para o due diligence e o envio das propostas 

vinculantes. 

No primeiro comunicado, a Petrobras informou a passagem para a fase vinculante do processo 

de venda da sua participação (49%) e da Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda (51%) 

nas empresas: Eólica Mangue Seco 3 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S/A e 

Eólica Mangue Seco 4 - Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S/A. 

Estas duas usinas estão localizadas em Guamaré -RN, com parques eólicos que tem potência 

total de 52 MW e 26 MW cada. 

A Petrobras informou também o início da fase vinculante para a venda de 100% das ações da 

Petrobras Colombia Combustibles (PECOCO).  Esta empresa atua no mercado colombiano de 

distribuição de combustíveis e lubrificantes, contando com uma rede de 124 estações de 

serviços e 7 unidades de armazenamento. 

O avanço dos processos de desinvestimento da Petrobras é sempre uma boa notícia.  Neste 

momento de crise mundial, as vendas de ativos devem ser mais lentas e podem ter seus preços 

comprometidos. 

Nossa recomendação para PETR4 é de Compra com Preço Justo de R$ 26,00 (potencial de alta 

em 26%).  Neste ano, esta ação caiu 31,7%, mais que o Ibovespa, cuja queda foi de 19,8%.  A 

cotação de PETR4 no último pregão (R$ 20,60) estava 34,1% abaixo da máxima alcançada em 

2020 e 89,9% 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 

 9/6/20 Mês Ano

S aldo 223,6 3.397,4 (61.301,5)

Fonte: B3 e Planner Corretora  
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FLUXO ESTRANGEIRO 
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Compra 144.651 350.329

Venda 192.846 298.989

Líquido -48.195 51.340
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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  
 

 


