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Bolsa 

O Ibovespa recuperou ontem parte das quedas anteriores encerrando com alta 
de 1,25% aos 93.531 pontos. O giro financeiro somou R$ 30,6 bilhões, (R$ 27,8 
bilhões no à vista). A bolsa seguiu o rumo das bolsas estrangeiras com a 
sinalização de mais uma rodada de estímulos fiscais e monetários nos EUA e 
Japão. Mesmo assim, o risco de um repique do coronavírus segue presente. Em 
Pequim novos casos provocam fechamento de escolas e universidades. As 
projeções econômicas mostram preocupações para o segundo semestre nas 
grandes economias e nos EUA o desemprego deve seguir como entrave para o 
crescimento. Hoje temos vencimento de opções sobre Ibovespa na B3. 
Mercado chega ao 3º Copom desde que a pandemia começou a se expandir no 
país, em março, e aposta em novo corte da Selic, enquanto discute se o ciclo de 
alívio iniciado há quase um ano será ou não interrompido. Expectativa entre os 
economistas é quase unânime de que o corte será de 0,75pp na reunião de 
hoje. Banco Central divulga decisão após o fechamento dos mercados. Agenda 
de hoje trauxe IPC FIPE- Semanal até 15/jun, est. 0,14%, ant 0,00%. As bolsas 
americanas amanheceram em alta e europeias praticamente estáveis. 

Câmbio 

O aumento de casos de coronavírus dos EUA à China - onde Pequim 
determinou o fechamento de escolas – elevou a busca por moedas fortes, o 
que puxou o dólar contra pares do G-10 e pesou contra as divisas emergentes, 
incluindo o real, destaque de perdas. Por aqui, o dólar teve a quinta alta 
seguida e encerrou no maior nível desde o começo de junho. Dólar fechou 
+1,7%, a R$ 5,242. 

Juros  

Os juros futuros mostraram inclinação na curva na véspera da decisão do 

Copom para a Selic. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para 

jan/22 encerrou em 3,08% (3,05% na segunda-feira) e a taxa do DI para jan/27 

passou de 6,642% para 6,74% (máxima). 

 

 

 

 

 

MERCADOS 

Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 
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Ibovespa Dow Jones

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 93.531 1,25 7,0 (19,1)

Ibovespa Fut. 93.700 1,30 7,0 (19,1)

Nasdaq 9.896 1,75 4,3 10,3

DJIA 26.290 2,04 3,6 (7,9)

S&P 500 3.125 1,90 2,6 (3,3)

MSCI 2.219 2,19 3,3 (5,9)

Tóquio 22.582 4,88 3,2 (4,5)

Xangai 2.932 1,44 2,8 (3,9)

Frankfurt 12.316 3,39 6,3 (7,0)

Londres 6.243 2,94 2,7 (17,2)

Mexico 37.894 1,28 4,9 (13,0)

India 33.605 1,13 3,6 (18,5)

Rússia 1.243 1,73 1,9 (19,8)

Dólar - vista R$ 5,24 1,66 (1,8) 30,2

Dólar/Euro $1,13 (0,52) 1,5 0,5

Euro R$ 5,90 1,13 (0,4) 30,8

Ouro $1.726,53 0,08 (0,2) 13,8

* Dia anterior, exceto Ásia

9,2%

7,3%

6,5%

6,3%

5,5%

-2,5%

-2,6%

-3,0%

-3,3%

-3,8%

GGBR4

GOAU4

CSNA3

BEEF3

EMBR3

HYPE3

YDUQ3

VVAR3

CVCB3

COGN3



 

Página | 2  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
17 de junho de 2020 

 

 

Helbor (HBOR3) – No 1T20, lucro líquido de R$ 5,4 milhões contra prejuízo de R$ 39,3 
milhões no 1T19 

A Helbor mostrou bom desempenho operacional e um resultado final positivo de R$ 5,4 milhões 

contra um prejuízo de R$ 39,3 milhões no 1T19 e de R$ 26,9 milhões no 4T19.  

Principais destaques (1T20/1T19):  

• A Companhia teve o melhor primeiro trimestre em Vendas e VSO dos últimos 6 anos. 

• As Vendas Totais do 1T20 atingiram R$ 351,3 milhões, crescimento de 17% sobre o 1T19.  

• As vendas parte Helbor totalizaram R$242,3 milhões, aumento de 10,1% sobre o 1T19. Das 

vendas parte Helbor nesse período 61% correspondem às vendas de estoque de unidades prontas. 

• A velocidade de vendas medida pelo indicador VSO Parte Helbor atingiu 11,9% no 1T20, 

superior ao VSO apresentado no mesmo período de 2019 que registrou 9,7%. 

• Venda de imóvel comercial para o Fundo de Investimento Imobiliário Multi Renda Urbana, no 

valor de R$ 44 milhões. Os recursos foram utilizados para amortização das debêntures do CRI Multi 

Renda constituído em Jun/19. O imóvel alvo da operação trata-se de uma das torres do 

empreendimento Helbor Trilogy localizado na cidade de São Bernardo do Campo, locado atualmente 

para o Grupo Ânima. 

• No 1T20, os repasses e securitizações atingiram R$ 236 milhões, volume 11% maior que no 

1T19. 

• O resultado bruto totalizou R$ 50 milhões no 1T20, uma alta de 98% em relação ao lucro bruto do 

1T19 e a Margem bruta ajustada totalizou 36,8% no 1T20, melhora substancial frente ao 1T19. 

• Redução de 77% nas despesas financeiras na comparação do 1T20 frente ao 1T19 e redução do 

endividamento total da Companha em 17,4% na comparação do 1T19 contra o 1T20. Importante 

ainda o alongamento do perfil da dívida, reduzindo sua dívida de curto prazo de 40% no 1T19 para 

23% no 1T20. 

• Geração de caixa pelo oitavo trimestre consecutivo, da ordem de R$ 49,1 milhões no 1T20. 

A companhia ressalta que não houve paralização no setor de construção e as obras continuam em 

ritmo normal, contando atualmente com cerca de 3 mil unidades em construção seguindo os 

protocolos de saúde para manter a integridade dos funcionários.  

Ainda segunda a Helbor, os financiamentos a produção dessas obras estão contratados com a 

liberação de recursos ocorrendo normalmente por parte dos agentes financeiros.  

Seus lançamentos continuam suspensos até que se desenhe um cenário mais claro da atual situação 

econômica do país e da pandemia do Coronavirus.  

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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Ontem a ação HBOR3 encerrou cotada a R$ 2,37 com queda de 47,9% no ano. 

Helbor (HBOR3) - Resumo dos Resultados 

  

 

Sabesp (SBSP3) – Assinatura do contrato de prestação de serviços com o município de 
Mauá aconteceu ontem, 16 de junho 

A Sabesp confirmou que as assinaturas do Contrato de Prestação de Serviços Públicos entre o Estado 

de São Paulo, o Município de Mauá e a Sabesp e do Termo de Ajuste para Pagamento e Recebimento 

de Dívida entre o Saneamento Básico do Município de Mauá, o Município de Mauá e a Sabesp, 

ocorreram ontem, dia 16 de junho de 2020, após adiamento de um dia.  

Vemos como positivo na medida em que esse contrato equaciona a dívida e permite à Sabesp 

prestar serviços diretamente à população de Mauá (aprox. 454 mil habitantes), garantindo 

segurança jurídica, financeira e patrimonial à companhia. Seguimos com recomendação de COMPRA 

e Preço Justo de R$ 57,00/ação que se compara ao preço de R$ 54,47/ação (valor de mercado de R$ 

37,2 bilhões). 

Destaques 

 Os objetivos principais do Termo de Ajuste e do Contrato são a transferência à Sabesp dos 

serviços de abastecimento de água no Município, pelo prazo de 40 anos, e a suspensão pela 

Sabesp da cobrança judicial das dívidas do Município e do SAMA, com valor de face 

incontroverso de R$ 3,5 bilhões (base março de 2020). 
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 São, ainda, condições complementares do Termo de Ajuste: a (i) transferência, pela Sabesp 

ao Município de Mauá, no valor de R$ 2,5 milhões para o equacionamento dos custos 

administrativos para encerramento da prestação dos Serviços pelo SAMA; e (ii) todos os 

servidores e empregados pertencentes ao quadro permanente do SAMA, composto por 95 

empregados, serão temporariamente cedidos à Sabesp por até dois anos, ficando a Sabesp 

responsável por todos os custos associados a esta cessão.  

 O Contrato determina também o compromisso de investimentos por parte da Sabesp da 

ordem de R$ 219 milhões em água (em valores nominais) para os próximos 40 anos; e o 

repasse pela Sabesp de 4% sobre a receita líquida do serviço de abastecimento de água 

auferida no Município de Mauá a partir do primeiro ano do Contrato, cujos recursos (R$ 113 

milhões) serão destinados ao FMSAI – Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e 

Infraestrutura e repassados à tarifa, conforme permitido pela Arsesp.  No total estimam-se 

investimentos de R$ 332 milhões. 

 

Minerva Foods (BEEF3) – Compass Group L.L.C. atinge participação de 5,11% na 
companhia 

A Minerva informou nesta terça-feira que a gestora americana Compass Group L.L.C. atingiu 5,11% 

do total de ações ordinárias, com a compra de 24.831.598 papeis dessa classe de ação. 

Conforme comunicado "as aquisições realizadas e a posição mantida não resultam e nem foram 

efetuadas com objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da 

companhia". 

Ao preço de R$ 13,93/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 6,8 bilhões, a ação BEEF3 

registra alta de 8,5% este ano. O preço justo de R$ 14,00/ação aponta para um potencial de alta de 

0,5%. 

 

Petrobras (PETR4) - Acordo de ajustes com a PPSA em Tartaruga Verde 

Segundo a imprensa, a Petrobras informou na noite de ontem que fechou com a Petróleo e Gás 

Natural Pré-Sal Petróleo (PPSA), um acordo para ajuste de contas no contrato de partilha no campo 

Sudoeste de Tartaruga Verde. 

Neste acordo, a Petrobras reconheceu um ajuste de R$ 74,2 milhões, valor que será ajustado pelo 

IGP-M até a data do pagamento.  Este ajuste envolve as áreas dos contratos de partilha e de 

concessão denominada BM-C-36, referindo-se ao acordo de individualização da produção de 

Tartaruga Verde da jazida compartilhada com Tartaruga Mestiça. 

Estes acordos são positivos e necessários para a evolução da produção, em áreas cujas reservas 

ultrapassam as “fronteiras” do contrato. 
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Vale lembrar que a PPSA é uma empresa pública que representa a União nos contratos de partilha 

de produção. 

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

22%).  Neste ano, esta ação caiu 29,2%, mais que o Ibovespa, cuja queda foi de 19,1%.  A cotação de 

PETR4 no último pregão (R$ 21,37) estava 31,6% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 97,0% 

acima da mínima. 

 

Siderurgia/Mineração - Forte crescimento na produção de aço da China em maio 

Conforme os dados publicados pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China (NBS na sigla em 

inglês), a produção chinesa de aço em maio/20 foi de 92,3 milhões de toneladas, 4,2% maior que no 

mesmo mês no ano passado. 

O volume produzido nos primeiros cinco meses deste ano somou 411,7 milhões de toneladas, 

volume 1,9% acima de igual período em 2019. 

A produção de aço na China é um dado muito importante para as mineradoras brasileiras, 

principalmente Vale e CSN, que são grandes fornecedoras das siderúrgicas daquele país.  A forte 

recuperação da siderurgia chinesa é um indicador da situação da economia interna e também 

mostra que o mercado de minério de ferro deve continuar com os preços no elevado patamar atual. 

 

 

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%. 

Figura 1: Produção Chinesa de Aço 
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Em maio, as exportações brasileiras de minério de ferro foram de 21,5 milhões de toneladas, 28,2% 

menos que no mesmo mês de 2019.  Comparado ao mês anterior, o volume exportado caiu 10,6%.  

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2020, as exportações somaram 116,1 milhões de 

toneladas, ficando 12,6% abaixo de igual período do ano passado. 

É importante ressaltar que a Vale e a CSN nas teleconferências dos resultados do 1T20, mostraram-

se confiantes que no 2T20 suas vendas de minério terão um forte aumento.  Porém, os números 

consolidados das exportações nacionais não indicam isso. 

Nossa recomendação para VALE3 é de Compra com Preço Justo de R$ 60,50 (potencial de alta em 

9%).  Em 2020 esta ação subiu 3,9%, mas o Ibovespa teve uma queda de 19,1%.  A cotação de VALE3 

no último pregão (R$ 55,39) estava 3,4% abaixo da máxima alcançada no ano e 70,7% acima da 

mínima.  Neste ano, as ações da CSN tiveram uma queda de 19,8%, perda pouco maior que a sofrida 

pelo Ibovespa.  CSNA3 estava cotada ontem a R$ 11,30/ação, valor 29,1% abaixo da máxima 

alcançada em 2020 e 106,4% acima da mínima. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 

 

FLUXO ESTRANGEIRO 

I. Não Residentes I. Institucionais

Compra 77.842 475.557

Venda 326.147 236.362

Líquido -248.305 239.195

Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro
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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  

 

 


