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Bolsa 

Apesar do cenário inalterado em relação à questão fiscal no Brasil e a luta 

dos países no enfrentamento da nova onda de Covid-19, as bolsas 

descolaram destas preocupações e o Ibovespa teve um dia positivo com 

alta de 1,26% chegando aos 107.379 pontos, com giro financeiro de R$ 

28,6 bilhões (R$ 25,6 bilhões no à vista). A bolsa refletiu a notícia positiva 

em relação aos testes com a vacina da AstraZaneca. A chegada de uma ou 

mais vacinas ao mercado nos próximos meses fará a diferença nas bolsas 

do mundo. Destaque para a alta das empresas de commodities. Petrobras 

PN +6,13% e ON +4,86%, ambas na máxima do dia no fechamento e Vale 

ON em alta de 4,16%. Hoje a agenda econômica traz a inflação medida pelo 

IPCA-15 e o resultado de coleta de impostos. Nos EUA, diversos 

indicadores, com destaque para a confiança do consumidor e na situação 

atual. As bolsas mostram alta generalizada nos principais mercados da 

Europa e no fechamento da Ásia. Os futuros de NY também sobem, com o 

sinal de Trump para fazer a transição de governo para Joe Biden. O 

petróleo também anda no mesmo sentido das bolsas nesta manhã.  O 

Ibovespa poderá capturar este bom humor e engatar mais uma alta. 

Câmbio 

A moeda americana subiu ontem, mesmo com a reação positiva dos 

mercados às notícias sobre a vacina da AstraZeneca para combater o 

coronavírus, tendo como contraponto o ambiente político doméstico sem 

acordo para avançar nas medidas necessárias.  No fechamento o dólar 

marcou R$ 5,4321 ante R$ 5,3892 no dia anterior com alta de 0,80%. 

Juros  

O mercado de juros futuros mostrou taxas em alta na abertura da semana, 

com a piora na percepção em relação ao difícil ajuste fiscal. A taxa do 

contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 foi de 3,36% na 

sexta-feira para 3,42% no fechamento de ontem e a do DI para jan/27 

terminou em 7,83% de 7,744%. 

 

 

 

 

 

MERCADOS 
Índices, Câmbio e Commodities 

Altas e Baixas do Ibovespa 

Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 

Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%)

Ibovespa 107.379 1,26 14,3 (7,1)

Ibovespa Fut. 107.450 1,18 13,7 (7,2)

Nasdaq 11.881 0,22 8,9 32,4

DJIA 29.591 1,12 11,7 3,7

S&P 500 3.578 0,56 9,4 10,7

MSCI 2.547 0,27 11,1 8,0

Tóquio 25.527 (0,42) 11,1 7,9

Xangai 3.414 1,09 5,9 11,9

Frankfurt 13.127 (0,08) 13,6 (0,9)

Londres 6.334 (0,28) 13,6 (16,0)

Mexico 42.267 0,86 14,3 (2,9)

India 44.077 0,44 11,3 6,8

Rússia 1.257 (0,47) 17,8 (18,9)

Dólar - vista R$ 5,43 0,83 (5,4) 35,0

Dólar/Euro $1,18 (0,13) 1,7 5,6

Euro R$ 6,43 0,66 (3,9) 42,6

Ouro $1.837,86 (1,77) (2,2) 21,1

* Dia anterior, exceto Ásia
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Randon (RAPT4) - Outra alta da receita mensal 

A receita líquida consolidada da empresa em outubro foi de R$ 623,3 milhões, 27,4% acima do 

valor alcançado no mesmo mês do ano passado.  Em relação a setembro/20, a receita de 

outubro foi 12,5% maior. 

O crescimento acelerado da receita é uma boa notícia para Randon, indicando que os 

resultados do 4T20 serão bons como no período anterior.  Estes números mostram a forte 

recuperação das vendas de implementos e a incorporação da Nakata. 

Entre janeiro e outubro de 2020, a receita líquida da Randon somou R$ 4,3 bilhões, 1,3% 

menor que em igual período de 2019.  Esta queda se deve à expressiva redução do faturamento 

nos piores meses da pandemia (abril e maio). 

Os resultados da Randon no 3T20 mostraram aumentos nas vendas, elevação das margens e 

um salto no lucro, também na comparação com o mesmo trimestre do ano passado.  No 3T20, o 

lucro da Randon alcançou R$ 116 milhões (R$ 0,34 por ação), 109,9% maior que no trimestre 

anterior e 47,7% acima do 3T19.  A receita líquida da Randon atingiu R$ 1.460 milhões no 

3T20, valor 56,5% maior que no trimestre anterior e 6,5% acima do mesmo período do ano 

passado. 

 

 

Fonte: Randon 
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Figura 1: Randon - Receita Líquida Mensal Consolidada 

 

Nossa recomendação para RAPT4 é de Compra com Preço Justo de R$ 15,20 (potencial de alta 

em 7%).  Em 2020, esta ação subiu 7,3%, enquanto o Ibovespa teve uma desvalorização de 

7,2%.  A cotação de RAPT4 no último pregão (R$ 14,25) estava 7,0% abaixo da máxima 

alcançada no ano e 262,9% acima da mínima. 

ANÁLISE DE EMPRESAS E SETORES 
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CSN (CSNA3) - Aumento de preços em dezembro para os aços planos e 
longos 

Em entrevista realizada ontem, o diretor da área de siderurgia da empresa informou que seus 

preços serão elevados a partir do dia 1/dezembro.  O aumento será de 10% para os aços planos 

(laminados e folhas metálicas) e 12% nos longos (vergalhões). 

Ainda segundo o diretor, o aumento dos planos será realizado de uma só vez e nos longos em 

duas partes.  Além disso, ele informou que o reajuste anual para as montadoras de veículos, 

válido a partir do dia 1/janeiro/2021, deve ficar em 35%.  Estes aumentos refletem a 

necessidade de compensar os aumentos de custos das matérias-primas, mas também a forte 

recuperação da demanda interna. 

Estas são boas notícias para a CSN, indicando resultados crescentes também no segmento de 

siderurgia da empresa nos próximos trimestres.  No 3T20, o lucro líquido da CSN foi de R$ 

1.262 milhões (R$ 0,91 por ação), 182,9% maior que no trimestre anterior e revertendo o 

prejuízo de R$ 871 milhões incorrido no 3T19. 

No 3T20, o volume de aço vendido pela CSN foi de 1.278 mil toneladas, com crescimento de 

19,2%, principalmente pelo salto de 23,2% das vendas no mercado interno, comparado ao 

mesmo trimestre do ano passado.  A receita da siderurgia no 3T20 foi de R$ 4,6 bilhões, valor 

37,1% maior que no 3T19.  Este aumento foi consequência do incremento dos volumes e 

também dos preços, que tiveram uma alta média de 15,0%. 

Nos últimos doze meses, as ações da CSN subiram 76,6%, enquanto o Ibovespa teve uma 

desvalorização de 1,2%.  A cotação de CSNA3 no último pregão (R$ 21,35) estava 5,7% abaixo 

da máxima alcançada em 2020 e 290,0% acima da mínima. 

 

C&A Modas (CEAB3) - Abertura de mais 2 novas lojas, totalizando 295 lojas 
físicas no país 

A C&A MODAS S.A. comunicou, aos seus acionistas e ao mercado em geral, que na semana 

passada realizou a abertura de mais duas novas lojas finalizando assim o cronograma de 

aberturas de lojas para 2020, antes da Black Friday e do Natal, como planejado.  

• A primeira abertura foi da nova loja localizada na cidade de Mossoró, Rio Grande de 

Norte, no Partage Shopping Mossoró.  

• A mais recente inauguração, fazendo com que a C&A some 295 lojas físicas no país, foi no 

Shopping Anália Franco, na Zona Leste de São Paulo.  

Com estas duas inaugurações, a C&A totalizou 10 novas lojas em 2020. 
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Resumo dos resultados do 3T20 e 9M20 

Cea Modas CEAB3

R$ milhões 3T19 3T20 Var. % 9M19 9M20 Var%

Receita Liquida 1.252 1.067 -14,8 3.568 2.338 -34,5

Lucro Bruto 588 455 -22,6 1.709 1.075 -37,1

EBITDA 190 98 -48,5 1.133 75 -93,4

Resultado Liquido 19 -28 -247,6 796 -276 -134,6

Margem Bruta 46,9% 42,6% 47,9% 46,0%

Margem EBITDA 15,2% 9,2% 31,8% 3,2%

Margem  Líquida 1,5% -2,6% 22,3% -11,8%

3T19 3T20 Var. % 2019 ULT.

Var% 

(2020) 

Cot. de Fechto (Ajust) - R$/ação - 11,52 - 17,69 14,16 -19,9

19,47

Relação (COT. MAX. / COT. ATUAL) 37,5%

Valor de Mercado Atual (R$ mm) 4.365

Cot./VPA (x) 1,7

Fonte: Economatica e Planner Corretora

Cotação Maxima em 2020 (R$/ação)

 

 

Rumo (RAIL3) – Estudo para implantação de um terminal no Porto de Santos 

A companhia informou ao mercado em geral que celebrou, em 19 de novembro de 2020, 

Memorando de Entendimentos com a DP World Brasil BV, com o objetivo de estudarem, em 

conjunto, a implantação de um terminal de grãos e fertilizantes, na área disponível do terminal 

da DP World Santos localizado na margem esquerda do Porto de Santos/SP. 



 

Página | 5  
 

00 de Janeiro  de 2019 

 

Análise de Investimentos 

Boletim Diário 

 
24 de novembro de 2020 

 

O Projeto é estruturado com foco no incremento da capacidade e eficiência portuária no Porto 

de Santos/SP, além de aumentar a predominância do modal ferroviário na recepção de 

fertilizantes e despacho de grãos, suportando as expectativas de crescimento do agronegócio 

do Centro-Oeste do Brasil e suas exportações. 

Segundo o comunicado, estima-se que, pelos estudos preliminares, o terminal poderá ter 

capacidade de movimentação aproximada de 11 milhões de toneladas/ano, sendo 8 milhões de 

toneladas/ano de grãos e 3 milhões de toneladas/ano de fertilizantes.  

O Memorando é preliminar e o prosseguimento do Projeto dependerá de estudos adicionais e 

de todas as aprovações necessárias de terceiros e de órgãos reguladores, conforme andamento 

regular de projetos desta natureza. 

Resumo dos resultados do 3T20 e 9 meses 

Rumo S.A. RAIL3

R$ milhões 3T19 3T20 Var. % 9M19 9M20 Var%

Receita Liquida 2.060 2.053 -0,3 5.424 5.304 -2,2

Lucro Bruto 822 801 -2,5 1.891 1.831 -3,2

EBITDA 1.206 1.114 -7,7 2.932 3.014 2,8

Resultado Liquido 367 164 -55,2 578 296 -48,8

Margem Bruta 39,9% 39,0% 34,9% 34,5%

Margem EBITDA 58,6% 54,3% 54,1% 56,8%

Margem  Líquida 17,8% 8,0% 10,7% 5,6%

3T19 3T20 Var. % 2019 ULT.

Var% 

(2020) 

Cot. de Fechto (Ajust) - R$/ação 24,50 19,06 -22,2 26,10 19,20 -26,4

26,89

Relação (COT. MAX. / COT. ATUAL) 40,1%

Valor de Mercado Atual (R$ mm) 35.583

Cot./VPA (x) 2,4

Fonte: Economatica e Planner Corretora

Cotação Maxima em 2020 (R$/ação)

 

A ação RAIL3 encerrou ontem cotada a R$ 19,20 com queda de 26,4% no ano.  

 

Cielo S.A. (CIEL3) – Nova Vice-Presidente Executiva de Grandes Contas 

O Conselho de Administração da Cielo aprovou ontem (23/11) a eleição da Sra. Renata Daltro 

como Vice-Presidente Executiva de Grandes Contas, com sua posse efetiva após homologação 

de sua eleição por parte do Banco Central do Brasil.  

Renata Daltro atua na Cielo há 10 anos e conta com mais de 22 anos de experiência na 

indústria de serviços financeiros, sempre na área comercial, com foco no atendimento a Key 

Accounts; com destaque para atuação em projetos de CRM, transformação digital e 

segmentação de clientes. 

Ao preço de R$ 3,77/ação (valor de mercado de R$ 10,2 bilhões) a ação CIEL3 registra queda 

de 54,8% este ano. 
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Evolução do fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões)  

-9.601

417

-19.158
-20.972

-24.208

-5.069
-7.441

343

-8.409 -444 -519

1.172

26.176

2.914 5.678 853

11.295

0 0 18 1.521

3.103

18*
1.545

318

0*

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20

Fonte: Planner Corretora/B3, dados até 19/11/20
(*)Estimativa ainda não confirmada  pela B3

Fluxo mercado secundário Ofertas Públicas Ibovespa

 

Fluxo de Capital Estrangeiro – Sem IPOs e Follow on 

 19/11/20 Mês Ano

Saldo 449,4 26.175,6 (58.711,4)

Fonte: B3  
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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  
 

 


